






Шановні гості та учасники виставки!
Виставкова фірма «K.I. — Kharkiv InfoExpo», 

Член правління Виставкової федерації України, 
щиро вітає учасників та відвідувачів 14-ої спеціа-
лізованої виставки «Енергозбереження. Електро-
обладнання. Енергетика. КВПіА-2011».

Дозвольте виразити вдячність Управлінню па- 
ливно-енергетичного комплекса обласної дер- 
жавної адміністрації за традиційну підтримку 
в підготовці цієї виставки.

Ця виставка проводиться вже вчотирнадцяте. Вона традиційно збирає 
учасників зі всієї України. Цього разу виставка зібрала учасників з п’ятнадцяти 
міст України та Росії. Тут представлені підприємства з Харкова, Києва, Львова, 
Одеси, Дніпропетровська, Луганська, Москви, тощо.

Сьогодні ця виставка є форумом провідних організацій, що є виробниками 
та впроваджувальниками новітніх технологій енергозбереження в різних галу-
зях промисловості та житлово-комунального господарства. На ній представ-
лені енергоефективні технологиї, продукція виробників енергозберігаючого 
обладннання, найперспективніші технології виробництва теплової та елект-
ричної енергії з альтернативних і відновлювальних джерел. Представлені та-
кож сучасні передові технічні й конструкторські рішення для електротехніч-
ного обладнання та конторольно-вимірювальних приладів і автоматики.

На виставці також представлені рішення для впровадження екологічно без-
печних та безвідходних технологій в різних сферах народного господарства, 
які особо значущі в умовах сьогодення.

Участь у цій виставці дає виробникам, постачальникам та їх клієнтам уні-
кальну можливість особистого спілкування одне з одним, можливість побачи-
ти обладнання «вживу», порівняти різноманітні варіанти рішень, укласти вигід-
ні угоди та довгострокові контракти.

Ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб, відвідуючи нашу виставку, 
Ви не тільки побачили щось нове для себе, а також мали можливість суттєво 
розвинути свій бізнес.

Це головна мета для нас, як організаторів виставки.
Успіхів Вам, шановні відвідувачі та учасники!
З повагою,

директор виставкової фірми
«K.I. — Kharkiv InfoExpo», 
Член правління 
Виставкової федерації України                 Л.І. КЕЛЛЕРМАН



Шановні гості та учасники виставки!
Дозвольте привітати Вас від імені управління 

паливно-енергетичного комплексу обласної дер-
жавної адміністрації на чотирнадцятій спеціалі-
зованій виставці «Енергозбереження. Електро-
обладнання. Енергетика. КВПіА — 2011».

Паливно-енергетичний комплекс Харківщи-
ни має унікальні властивості: область знаходить-
ся у сприятливому становищі у порівнянні з ін-
шими областями України з точки зору наявності 
природних ресурсів, генеруючи потужностей та підприємств енергетичного 
машинобудування.

Ці особливості зумовлені двома факторами: по-перше в області видобува-
ється більше 40 % природного газу України; по-друге, енергетичні система об-
ласті має генеруючи потужності, що перевищують потребу майже у 2,5 рази.

Паливно-енергетичний комплекс вносить великий вклад в економіку Хар-
ківської області. Доля валового продукту комплексу складає більше чверті 
від загального виробництва усієї промисловості Харківського регіону.

На сьогоднішній день енергетика залишається головною стратегічною пе-
редумовою розвитку економіки і суспільства, від стану якої залежить економіч-
на, енергетична і національна безпека України. Стратегічні цілі паливно-енер-
гетичного комплексу країни базуються на використанні сучасних енергетич-
них технологій у рамках європейських вимог і стандартів щодо ефективності, 
енергозбереження, екологічної безпеки і надійного енергозабезпечення.

Впровадження сучасного технологічного устаткування, так необхідного 
для модернізації як вітчизняних, так і закордонних енергетичних систем, є пи-
танням подальшого розвитку енергетичної галузі.

В умовах економічної кризи та постійного зросту цін на енергоносії од-
ного з найважливіших значень у економіки як України в цілому так в кожного 
окремого регіону набувають проблеми ощадливого ставлення до споживан-
ня паливно-енергетичних ресурсів. В Харківській області активно ведеться 
робота в цьому напрямку, свідченням чого є розробка (першою в Україні) 
регіональної «Програми підвищення енергоефективності та зменшення спо-
живання енергоресурсів по Харківській області на 2010–2014 роки», яка пе-
редбачає насамперед впровадження новітніх енергоефективних технологій 
у найбільш енергоємну секторі — промисловому. На підприємствах машино-
будівної галузі розроблюються та вже втілюються заходи щодо раціонального 
використання паливно-енергетичних ресурсів, виконуються роботи по заміні 
або модернізації застарілого чи енергоємного обладнання. В цьому напрямку 
успішно працюють такі підприємства галузі, як: Харківське державне авіаційне 



виробниче підприємство, ВАТ «Турбоатом», ВАТ «Автрамат», ДП завод «Елект-
роважмаш», ДП «ХМЗ «ФЕД», ДНВП «Об’єднання Комунар», ВАТ «Харківський 
підшипниковий завод», ВАТ «Харківський верстатобудівний завод», ЗАТ завод 
«Південкабель», ВАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш», ЗАТ Інститут «Укроргверстатін-
пром» та ін.

Також ведеться активна робота щодо реформування житлово-комунально-
го господарства, внаслідок чого планується досягти зменшення втрат в мере-
жах та доведення їх до нормативного рівня (13 %), зменшення рівня енергоєм-
ності виробництва одиниці продукції.

Загалом в термін дії Програми (2010–2014 рр.) планується досягти еконо-
мічного ефекту більш ніж 1 млрд. 866 млн. грн.

Робота в галузі енергозбереження в регіоні ведеться не лише на рівні впро-
вадження апробованих технологічних заходів, але й на рівні наукових дослід-
жень. Над цим працюють ряд науково — дослідних організацій та вищих учбо-
вих закладів, таких як Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного 
НАН України, Національний технічний університет «Харківський політехнічний 
інститут», Харківський національний технічний університет сільського госпо-
дарства імені Петра Василенка, Українська інженерно-педагогічна академія.

Представлені на виставці рішення і технологічні напрацювання сприяти-
муть обміну досвідом з іншими областями України та підвищенню ефектив-
ності споживання паливно-енергетичних ресурсів в регіоні, що в свою чергу 
підіймає економічний потенціал нашої країни на новий якісний рівень.

Бажаю успіху в нелегкій справі впровадження енергозберігаючих техноло-
гій.

Начальник управління
паливно-енергетичного 
комплексу облдержадміністрації              В.Ф. БЕЗ’ЯЗИЧНИЙ



ПРОГРАММА
проведения семинаров и презентаций на выставке

«Энергосбережение. Электрооборудование. Энергетика. 
КИПиА – 2011»

(23-25 февраля 2011 г. 
Спорткомплекс ХПИ, г.Харьков, ул. Артема, 50-а, 

ст.м. Пушкинская)

24 февраля
10.00 – 12.30
Выставочный зал

Презентация. Новые информационно-аналитические 
издания: «Время ЖКХ» и «Местное самоуправление».
Организатор — Издательский дом «Фактор»

11.00 – 13.00
Аудитория №2 

«Новинки КЭАЗ – надежность и гарантии»
Организатор — ООО «Технокабель», 
как дилер ОАО «Электроаппарат»

13.30 – 15.30
Аудитория №2

«Продукция торговой марки ИЭК. 
Ассортимент, особенности, новинки».
Организатор — ООО «Кабельные технологии»

25 февраля
10.00 – 14.30
Конференц-зал

«Пути повышения техногенной безопасности систем 
инженерных коммуникаций».
Организаторы:

• ХРКС, г. Харьков.
• Ассоциация 

«Современные бестраншейные технологии»
• Харьковское областное НТО коммунального 

хозяйства и бытового обслуживания
• ОАО «Харьковгоргаз».
• НТУ «ХПИ»
• НПП «Газтехника».
• ХНАГХ, Кафедра ЭГТС
• ХНАДУ, кафедра СДМ

Время работы выставки 
23.02 – 24.02 с 10.00 до 18.00 часов, 25.02 – с 10.00 до 15.00 часов.

Торжественное открытие выставки 23.02.11 в 13.00.
Вход свободный.

Отметки на командировочных удостоверениях ставятся 
на стенде организаторов.
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SinPro, ТДТД
Україна, м. Харків, вул. Маршала Конєва, 4

Тел./факс: (057) 728-13-89

Тел. моб.: (066) 492-60-65; (067) 572-57-97067) 572-57-97

E-mail: td_sinpro@sinpro.com.ua

http://sinpro.com.ua

Торговий Дім «SinPro» пропонує Вам надійні та сучасні системи:

СТАБІЛІЗАТОРИ НАПРУГИ « », « » ДЛЯ ВСІЄЇ ОСЕЛІ.

Надійні електронні стабілізатори напруги « » – 
це ефективний захист для електроприладів, побутової тех-
ніки та обладнання котеджів.

Стабілізатори напруги « » – це сучасні пристрої 
з оптимізованою ціною.

СТАБІЛІЗАТОРИ НАПРУГИ « », « » та 
«SinPro» для котлів опалення, насосів та побутових елект-SinPro» для котлів опалення, насосів та побутових елект-
роприладів.

ДЖЕРЕЛА БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ «SinPro» для кот-
лів опалення та обладнання котеджів.

Акумуляторні батареї.
ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ ДЛЯ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ 

Запрошуємо Вас до співпраці!
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MEC, група фірм
Україна, 61010, м. Харків,  

вул. Червоношкільна набережна, 16, офіс 603

Тел.: (057) 732-97-24, 732-56-58, 732-58-27

E-mail: sale@mec-group.com.ua

www.mec-group.com.ua

Група фірм МЕС поєднує дві українські фірми з іноземними інвестиціями, 
які працюють у промисловій галузі.

МЕС Consult є представником в Україні відомих європейських вироб-
ників:

«Calpeda», Італія – один з лідерів у виробництві промислових насо-
сів;
CSF Inox Group, Італія – виробник широкої гами насосів для харчової, 
фармацевтичної та хімічної промисловості
«Varem», «Imera», Італія – виробники якісних гідроакумуляторів.
«HIDROTECHGROUP», Італія – група виробників, яка виробляє широ-
ку гаму запірної арматури.
«Carl CLOOS Schweißtechnik GmbH», Німеччина – один з піонерів 
зварки у світі, має повний цикл виробництва зварювального облад-
нання.

•

•

•
•

•
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АЛЬЯНС С, ТОВ
Україна, 61051, Харківська обл., м. Харків, вул. Клочківська, 345

Тел./факс: (057) 773-27-04, 773-31-80(057) 773-27-04, 773-31-80

e-mail: info@alliance-s.com.ua

www: www.alliance-s.com.ua

skype: alliance-s_ua

Українське науково-виробниче підприємство ТОВ «Альянс С» спеціалізуєть-
ся на виробництві та постачанні приладів та обладнання для енергосистем 
країн СНД та ближнього зарубіжжя, а саме електротехнічних та кабельних 
пересувних лабораторій, випробувального, вимірювального та дефекто-
скопічного обладнання, пристроїв для визначення місць пошкодження 
силових кабелів.

ТОВ «Альянс С» було засноване у 2006 році.
На сьогодні ТОВ «Альянс С» поєднує промислову, наукову та комерцій-

ну діяльність. ТОВ «Альянс C» здійснює комплексне постачання приладів 
і устаткування, проводить навчання персоналу, виконує гарантійне і піс-
лягарантійне обслуговування, надає технічну та методологічну підтримку 
споживачам впродовж всього терміну експлуатації обладнання.

По бажанню замовника також може бути виготовлене обладнання з різ-
ними технічними характеристиками.

За період існування компанії нашими інженерами було заявлено та оформ-
лено ряд патентів, серед яких патент на винахід під назвою «Спосіб і при-
стрій для визначення місця пошкодження кабелю у вигляді однофазного 
замикання жили на оболонку». Також було оформлено патент на подільник 
напруги для виміру високовольтної напруги.

В 2010 р. наш прилад Вимірювач високої напруги постійного і змінного 
струму РД-140 став переможцем обласного конкурсу якості «Краща про-
дукція Харківщини», який проводила Харківська ОДА, та фіналістом Всеук-
раїнського конкурсу якості продукції «100 кращих товарів України», який 
проводив Держспоживстандарт України.

ТОВ «Альянс С» приймає участь у виставках та семінарах і є дипломан-
том виставок Elkom Ukraine (м. Київ), «Енергозбереження, електрооблад-
нання, енергетика» (м. Харків).

Провідні інженери ТОВ «Альянс С» завжди нададуть якісну консультацію 
з ефективного використання продукції, яку пропонує наша компанія.

Якість, надійність та добра репутація — головні пріоритети нашої ком-
панії, які є запорукою тривалого та плідного співробітництва. 
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АККУ-ЕНЕРГО, ТОВ
Україна, 03067, м.Київ, бул. Лепсе,4, кор. 20

Філії у містах Дніпропетровську, Донецьку, Одесі, Львові, 

Сімферополі 

Тел.: (044) 496-19-97 (98)

Факс: (044) 496-19-97 (98)

e-mail: exide@accu-energo.com.ua    

www.exide-technologies.ru

Офіційний представник концерну EXIDE Technologies у галузі постачання EXIDE Technologies у галузі постачання EXIDE  Technologies у галузі постачанняTechnologies у галузі постачання у галузі постачання 
стаціонарних та тягових свинцево-кислотних акумуляторів виготовлених 
за технологією: з рідким електролітом торговельної марки Classic – OGi,Classic – OGi, – OGi,Gi,i, 
OPzS, GroE, OCSM; виготовлених за технологією з гелевим електролітомOCSM; виготовлених за технологією з гелевим електролітом; виготовлених за технологією з гелевим електролітом 
торговельної марки Sonnenschein – A400, A500, A600, A700; виготовлених 
за технологією AGM торговельних марок Sprinter, Marathon, B.B.BATTERY,B.B.BATTERY,.B.BATTERY,B.BATTERY,.BATTERY,BATTERY,, 
Ventura та літієвих елементів живлення TADIRAN (Sonnenschein), а також та літієвих елементів живлення TADIRAN (Sonnenschein), а такожTADIRAN (Sonnenschein), а також (Sonnenschein), а такожSonnenschein), а також), а також 
зарядних пристроїв й джерел безперебійного живлення.
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АСКО-УКРЕМ, 
Українська електротехнічна Корпорація
Україна, 03026, м. Київ, вул. Червонопрапорна, 135

Тел./факс: (044) 501-97-11, 501-97-10, 503-31-71, 503-31-70

Тел.: (044) 501-97-11, 501-97-10, 503-31-71, 503-31-70

Факс: (044) 501-97-11, 501-97-10, 503-31-71, 503-31-70

E-mail: info@acko.ua

www.acko.ua

Українська електротехнічна Корпорація «АСКО-УКРЕМ» — вітчизняний ви-
робник автоматичних і диференціальних вимикачів, низьковольтних комп-
лектних пристроїв, провідний оператор ринку якісної низьковольтної про-
дукції. Продукція торгової марки «АСКО-УКРЕМ» відома на ринку десятий 
рік і за цей період стала популярною в кожному куточку України.

Успіх Корпорації визначає чіткий стратегічний напрямок на розширен-
ня асортименту продукції, удосконалення її якості та конструктиву, досяг-
нення присутності в усіх регіонах України з метою максимального набли-
ження її до кінцевого споживача.

Корпорація оперативно реагує на потреби сучасного ринку, постій-
но пропонуючи українському споживачеві нове інноваційне обладнання 
для вирішення технічних завдань різної міри складності.

Співробітництво з Корпорацією надає наступні переваги:
асортимент включає 6000 найменувань електро-, світлотехнічної 
та кабельно-провідникової продукції, енергозберігаючих ламп;
оптимальне співвідношення ціни і якості;
власне виробництво високоякісного електрощитового обладнання;
відповідність стандартам та повна сертифікація продукції;
максимально сприятливі умови співробітництва для партнерів;
рекламна та маркетингова підтримка;
сучасне складське господарство та ефективна організація транспорт-
но-логістичних процесів;
відповідальність та стабільність.

Продукцію Корпорації «АСКО-УКРЕМ» можна придбати в Харківському 
регіоні:

ТОВ «ЕТЕМ»;
ПП «ЄвроТехЕлектроМонтаж»;
ТОВ «Південькабельсервіс». 

•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
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АПЛІ-СЕНСОР, ТОВ
Україна, 61001, м. Харків, вул. Маршала Конєва, 21

Тел.: (057) 756-83-55, 730-43-35

Факс: (057) 733-27-86

e-mail: info@aplisensor.com.ua

www.aplisensor.com.ua

Компанія «Аплі-Сенсор» здійснює поставки на ринок України високотехно-
логічного устаткування для автоматизації виробничих процесів в усіх галу-
зях промисловості і є постачальником промислового устаткування євро-
пейських виробників:

Датчики тиску, різниці тиску, рівня, щільності і інш. фірми APLISENS 
(Польща);
Прилади для вимірювання pH (електроди, кабель, прилади) фірми 
Endress + HAUSER (Німеччина);
Запірна арматура (кульові крани, затвори дискові поворотні, пнев-
моприводи та інш.) фірми GENEBRE (Іспанія);
Запірно-регулююча арматура для газів, рідин та інших середовищ 
компаній ASCO NUMATICS (Нідерланди), ARCA-REGLER і COAX-MULLER 
(Німеччина);
Приводи (електричні, пневматичні, гідравлічні та інш.) для запірно-
регулюючої арматури компанії ROTORK (Великобританія), REGADA 
(Словаччина);
Редуктори, електродвигуни MOTOVARIO (Італія) — повний сервіс 
в Україні;
Насосне устаткування компаній ROODHARD (Нідерланди), KOLMEKS 
(Фінляндія), TRUFLO (США).

Інженери компанії «Аплі-Сенсор» для вирішення комплексних завдань 
автоматизації виробництва на етапах будівництва або реконструкції ма-
ють можливість залучати технічний персонал підприємств-виробників, го-
тові надати детальну інформацію, провести технічну консультацію, а також 
відвідати і обстежити виробництво. Все це дозволяє задовольнити потре-
би замовників в повному об’ємі в обумовлені терміни при високій якості. 

•

•

•

•

•

•

•
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МПФ «Мегалексгруп», ООО
Украина, 61105, г. Харьков, ул. Морозова, 17-А, к. 208/2

Тел./факс: (057) 719-31-28, 719-31-29

E-mail: megalexgrup@ukr.net

ООО «МПФ «Мегалексгруп» является официальным представителем 
НПО «ЭТАЛ»:

реализация электромагнитных пускателей ПМЛ на токи 10-500 А;
электротепловых реле РТЛ на токи 10-270 А;
реле промежуточных РПЛ;
приставок выдержки времени ПВЛ;
приставок контактных ПКЛ, ПКБ;
ограничителей перенапряжения ОПН.

Поставка: 
частотных преобразователей для плавного пуска двигателей;
насосы центробежные, шестеренчатые, погружные и других типов;
системы вентиляции и кондиционирования.

•
•
•
•
•
•

•
•
•



17

Всеукраїнський рекламний проект 
«БІЗНЕС-ПРОПОЗИЦІЯ»
Україна, 79008, м. Львів, вул. Зелена, 105, 

а\с 2222

Тел.: (032) 241-84-66, 241-84-50

Факс: (032) 241-84-54

E-mail: reklama@biznes-pro.com 

http://www.biznes-pro.com 

«Бізнес-пропозиція» – це всеукраїнський рекламний проект, орієнтований 
на ділову аудиторію, який включає друковане видання, інтернет-сайт та ак-
тивну участь у спеціалізованих виставках України. 

Журнал «“Бізнес-пропозиція»:
видається з 2001 року, один раз на місяць; 
об’єм: більше 116 сторінок; формат: А4;  
розповсюджується по всій території України за адресами бізнес-ор-
ганізацій; 
аудиторія: ділові кола України.

Комплексні рішення, які пропонує «Бізнес-пропозиція», – це втричі біль-
ше можливостей для Вас та Вашого бізнесу, адже Ваша реклама працює 
в трьох напрямках: в журналі, на сайті та на спеціалізованих виставках Ук-
раїни. 

Наш досвід та професійність – це запорука успішності Ваших рекламних 
кампаній. 

•
•
•

•
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ВАЛОН-А, ТОВ
Україна, 29006, м. Хмельницький, вул. Гарнізонна, 9

Тел./факс: (0382) 74-46-72, 74-95-86, 74-99-20

e-mail: valon-a@rambler.ru; www.valon-a.org

ТОВ «ВАЛОН-А» займається виробництвом електротехнічної продукції 
на ринку України з 1992 року. За цей час підприємство зарекомендувало 
себе, як надійний виробник якісної електротехнічної продукції, у якій за-
стосовані комплектуючі від передових виробників і сучасні передові тех-
нічні й конструкторські рішення.

ТОВ «ВАЛОН-А» виготовляє й поставляє в цей час наступну продукцію:
Комплектні трансформаторні підстанції (далі КТП) щоглові й стов-
пові потужністю 25-250 кВА напругою 6 або 10 кА У1;
КТП тупикові кіоскового типу потужністю 25-630 кВА напругою 6 або 
10 кВ одно або двох трансформаторні У1;
КТП прохідні кіоскового типу потужністю 25-630 кВА напругою 6 або 
10 кВ одно або двох трансформаторні У1; 
КТП для міських мереж потужністю 25-1000 кВА напругою 6 або 10 кВ 
одно або двох трансформаторні У1; 
КТП для підігріву бетону й термообробки ґрунту потужністю 
63,80 кВА У1; 
КТП загальнопромислові потужністю 50-2500 кВА напругою 6 або 
10 кВ одно або двох трансформаторні У1 або УЗ; 
Камери збірні однобічного обслуговування КСО 306 УЗ; 
Панелі розподільчих щитів ЩО-06 УЗ; 
Комплектні розподільчі пристрої КРУ 630,1000 або 1600 А на напругу 
6 або 10 кВ УЗ; 
Трансформатори масляні ТМ 25-1000/10/0,4 У1; 
Трансформатори сухі ТСГЛ-160-2500/10/0,4 УЗ; 
Вимикачі навантаження ВН-РА 400 або 630 А на напругу 10 кВ УЗ;
Роз’єднувачі РВ 400 або 630 А на напругу 10 кВ УЗ; 
Заземлювачі ЗВ на напругу 10 кВ УЗ.

Сухі трансформатори комплектуються обмотками з литою епоксидною 
ізоляцією «Геофоль» фірм Tesar, АВВ, Siemens, Schneider Electric або інших 
фірм. ТОВ «ВАЛОН-А» має технічні й виробничі потужності для виготовлен-
ня різних типів, конструкцій і схемних рішень комплектних трансформа-
торних підстанцій, розподільчих пристроїв камер КСО, панелей ЩО й комп-
лектних розподільчих пристроїв. 

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
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Видавництво «ІНДУСТРІЯ»
Україна, м. Харків, 61070, а/с 10070

Тел.: (057) 75-65-069

факс: (057) 760-29-20 (багатоканальний)

E-mail: industry@kharkov.ua

http//:www.industry.kharkov.ua

Видавництво «Індустрія» – одне із провідних підприємств України з питань 
інформатизації у сферах енергетики, охорони праці, пожежної безпеки, 
екології, будівництва, стандартизації.

Видавництво пропонує великий перелік нормативно-правових актів 
з електроенергетики, довідників, посібників, інструкцій з експлуатації об-
ладнання, а також знаки безпеки, стендово-плакатну продукцію, журнали, 
бланки, посвідчення.

Будемо щиро раді бачити Вас серед наших партнерів!

СКЛОПРИЛАД, ПАТ 
Україна, 37240, Полтавська обл., 

м. Червонозаводське, вул. Червоноармійська, 18

Тел./факс: (044) 581-11-42 (43)

e-mail: to@vikter.kiev.ua  

www.steklopribor.com

ПАТ «Склоприлад» виробляє:
термометри скляні (спиртові та ртутні), термометри біметалеві;
вакуумметри, мановакуумметри, манометри, напороміри, тягонапо-
роміри; 
термоманометри;
монтажну арматуру: бобишки, крани, оправи, охолоджувачі, пере-
хідники;
ареометри, гігрометри психрометричні;
мірний посуд та хіміко-лабораторні вироби зі скла ТС і ХС.

•
•

•
•

•
•
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Державний інститут 
по проектуванню підприємств 
коксохімічної промисловості 
«ГИПРОКОКС»
Україна, 61002, м. Харків, вул. Сумська, 60

Тел/факс: 057-715-60-42 / 714-39-82

Е-mail: giprokoks@ic.kharkov.ua

www. giprokoks.com

Рівень розвитку сучасного суспільства в першу чергу залежить від стану 
та рівня науки. Невід’ємною складовою частиною наукового потенціалу Ук-
раїни є Державний інститут по проектуванню підприємств коксохімічної 
промисловості «Гипрококс», заснований у м. Харкові в 1929 році.

На сьогодні Гипрококс — унікальний колектив висококваліфікованих 
фахівців-проектувальників, який розробляє сучасні агрегати для перероб-
ки кам’яного вугілля та виробництва з нього коксу — важливого сировин-
ного матеріалу для підприємств металургійної промисловості.

Інститут є центром науково-технічної діяльності в коксохімічній галузі. 
Все це дало інституту змогу реалізувати понад 50 ліцензій та «ноу-хау» 
на будівництво надпотужних сучасних коксових батарей і установок сухо-
го гасіння коксу. За науково-технічною документацією інституту такі техно-
логічні агрегати побудовані в Індії, Німеччині, Китаї, Туреччині, Фінляндії, 
Чехії, Японії та інших країнах.

Розробки Гипрококсу відповідають вимогам міжнародних стандар-
тів та світового ринку і користуються значним попитом серед замовників 
наукової проектної продукції Яскравим свідченням постійного попиту 
на науково-технічні розробки Гипрококсу є виграш інститутом ряду тен-
дерів на реконструкцію та технічне переоснащення коксових батарей 
на ВАТ «Северсталь», ВАТ «Магнітогорський металургійний комбінат», 
ВАТ «Новолипецький металургійний комбінат» у Російській Федерації 
і коксохімічних об’єктів батарей в Італії, Індії, Польщі, Туреччині та інших 
країнах.

За обсягами виробництва та науково-технічним потенціалом Гипрококс 
є однією з найбільш потужних науково-технічних установ України і вклю-
чений до переліку підприємств, що мають стратегічне значення для еконо-
міки та безпеки держави.
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Конкурентоспроможність науково-технічних розробок Гипрококсу за-
безпечується завдяки розробленій та впровадженій в інституті системі уп-
равління якістю проектної документації, що сертифікована національною 
організацією «УкрСЕПРО» та міжнародною організацією Lloyd’s Register 
Quality Assurance на відповідність вимогам міжнародних стандартів 
ISО-9001. Підтвердженням правильного вибору і застосування основних 
принципів управління якістю є відсутність рекламацій замовників та наго-
роди інституту за участь в конкурсах якості — від регіональних до міжна-
родних — європейського рівня.

Гипрококс є носієм всього нового, чим володіє світова практика вироб-
ництва коксу.

На наступні роки інститут у повному обсязі забезпечений замовлення-
ми на розробку науково-технічної документації і з упевненістю дивиться 
у майбутнє. 

Группа «АЮВИН», ООО
Украина, Автономная республика Крым, г. Симферополь, 

ул Севастопольская, 29-а

Тел./факс: (0652) 27-53-95, 249-890

E-mail:-mail:mail:: auvin74@gmail.com

www.auvin.com.ua

ООО «Группа «АЮВИН» – эксклюзивный дилер на территории Украины 
крупнейшего белорусского производителя кабельных термоусаживаемых 
муфт для силовых кабелей на напряжение от 0,4 до 10 кВ ООО «Трансэлект-
рокомплект».

Предлагаются соединительные, переходные, ремонтные, концевые 
муфты наружной и внутренней установки более 100 типоразмеров полной 
комплектации (с болтовыми соединителями (наконечниками), «непаяным» 
заземлением, заполнителями, герметиками и т. п.).

Муфты имеют сертификаты качества Госстандартов Беларуси, России, 
Украины, предприятие — производитель аттестовано по международной 
системе менеджмента качества ISO 9001-2009.

Помимо муфт ООО «Группа «АЮВИН» реализует сертифицированную 
термоусаживаемую трубку (ТУТ) ведущего российского производителя 
ООО «Термоформ». 
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ЕЛЕКТРОМАШИНА, ПАТ
Україна, 61016, м. Харків, вул. Муранова, 106

Тел./факс: (057) 372-38-19

e-mail: td.electromashina@gmail.com

http://www.electromashina.com.ua

Основною продукцією підприємства вже більше 50 років є електричні ма-
шини постійного струму потужністю від 0,37 до 315 кВт будь-якого конст- 
руктивного і кліматичного виконання, обладнання для рудникових, тягових, 
контактних і акумуляторних електровозів, рудникова апаратура, регульо-
вані перетворювачі постійної напруги. 

Заводом було вироблено по-над 200 типів серійних і спеціальних видів 
електричних машин та апаратів. У виробництво успішно впроваджена комп-
лексна система управління якістю ISO 9001. 

Продукція сертифікована і відповідає міжнародним нормам.
Підприємство забезпечує швидке гарантійне та післягарантійне обслу-

говування.
Ми працюємо для партнерів, що цінують високу надійність.
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ETI Украина
Украина, 04128, г. Киев, 

ул. Академика Туполева, 19, оф. 216

Тел.: (044) 494-21-80

Факс: (044) 494-21-82

www.eti.ua

e-mail:office@eti.ua

Компания ETI Украина является дочерним предприятием концерна «ETI 
Elektroelement d.d.» (Словения, г. Излак), предлагает Вам взаимовыгодное 
сотрудничество в области  поставки широкого спектра высококачествен-
ной электротехнической продукции:

устройства защиты;
коммутационные и сигнальные устройства;
ограничители перенапряжения;
электромагнитные пускатели и контакторы;
релейная аппаратура;
промышленные автоматические выключатели;
компоненты систем компенсации реактивной мощности, контакто-
ры для КУ;
электромонтажные клеммы;
цилиндрические предохранители, предохранители ножевого типа, 
предохранители для защиты полупроводниковых устройств;
высоковольтные предохранители;
силовые разъемы;
частотные преобразователи  и плавный пуск;
арматура для СИП.

ETI Elektroelement d.d. экспортирует свои изделия в 59 стран мира, по-
ловина выпускаемой продукции реализуется в странах западной Европы. 
Компания видит свое будущее в укреплении положения на мировом элект-
ротехническом  рынке, так как является одним из главных производителей 
плавких предохранителей и защитных переключающих устройств, а также 
в увеличении своей доли производства и продажи высокотехнологичной 
технической керамики, инструментов и устройств.

Традиционное европейское качество является основной характерис-
тикой производственной программы ETI. 

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
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ЗАВОД САНТЕХНІЧНИХ ЗАГОТОВОК, ВАТ
Україна, 03062, м. Київ, вул. Екскаваторна, 24

Тел./факс: (044) 501-06-75, 501-06-78        

e-mail: info@zstz.kiev.ua

http://www.zstz.kiev.ua

діє цілісний технологічний процес 
впроваджені відповідні міжнародні стандарти      

ВАТ «Завод сантехнічних заготовок» здійснює комплексне забезпечен-
ня виробничих систем енергетики, промислового, житлового і приватного 
будівництва. В номенклатурі продукції, яку виробляє підприємство понад 
6 тисяч найменувань. Завод має сучасне устаткування, новітні технології, 
що дозволяє підприємству забезпечувати будівельні організації всієї Украї-
ни повним переліком сантехнічних виробів.

Завод здійснює поставки:
труб попередньотеплоізольованних пінополіуретаном діаметром 
20-1020 мм (по сталевій трубі) в поліетиленовій оболонці (для під-
земної прокладки) і в оцинкованій (для зовнішніх теплових мереж) 
в комплекті з фасонними частинами, сильфонними компенсатора-
ми, системами заливки стиків, аварійною сигналізацією, з прилада-
ми контролю і іншими елементами, необхідними для повної комп-
лектації теплотраси;
трубної заготовки із труб Ø 15-325 мм будь-якої конфігурації в комп-
лекті з арматурою, фітінгами та кріпленням;
труб напірних з поліетилену діаметром до 500 мм серії Л, З, В і ка-
налізаційних труб Ø 50 і 100 мм;
труб з поліпропілену Ø 12-255 в комплекті з фасонними частинами 
для внутрішніх систем холодного і гарячого водопостачання;
труб емальованих для систем водопостачання, стоків і транспорту-
вання агресивних середовищ Ø 57-159 мм; 
труб гідроізольованих стрічкою «Термоізол», для прокладки водо-, 
газо- і нафтопроводів діаметром до 325 мм; водопідігрівачів 
Ø 50-325 мм марки ПВ;
риштувань трубчастих безболтових та риштувань рамних для буді-
вельних та оздоблювальних робіт;
металоконструкції будь-якого типу (стандартні та під замовлення), 
елеватори, грязьовики;

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
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металопластикових вікон і дверей з одно- і двокамерними склопа-
кетами;
систем вентиляції, аспірації.

Можливе виконання монтажних робіт.
Продукція сертифікована Держстандартом України в системі УКРСЕПРО 

і відповідає ДСТУ ISO 9001-2009, підтверджена ліцензіями державних ор-
ганів і відгуками партнерів про нашу роботу.

ВАТ «Завод сантехнічних заготовок» запрошує до співпраці потенційних 
замовників продукції нашого підприємства.

•

•

ХАРКІВСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ
Україна, м. Харків, вул. Університетська, 5

Тел.: (057) 731-35-68, 731-13-48

Шановні харків’яни та гості нашого міста!

Якщо Ви бажаєте ближче познайомитися з історією Слобожанщини 
та Харкова, запрошуємо відвідати історичний музей. Для Вас в музеї про-
водяться екскурсії по стаціонарних виставках

«На перехрестях століть» (археологія краю);
«Наш край у IX до XVIII ст.»;
«Харківщина у 1917 - 1940 pp.»;
«Велич подвигу народного» (1941 - 1945 pp.);
«Україна – козацька: погляд крізь століття»;
«Слобожанські мотиви»;
«Чарівна казка будянських майстрів»

На базі існуючих експозицій для учнівської молоді проводяться тема-
тичні вечори, уроки пам’яті та інші культурно-освітні заходи. Проведення 
екскурсій за попередніми замовленнями. 

Музей працює щодня з 9.30 до 17.00. Вихідний день – понеділок. Замов-
лення на екскурсії приймаються за тел.: (057) 731-35-68, 731-13-48.

•
•
•
•
•
•
•
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Всеукраїнський іміджевий журнал «НАШ ВИБІР»
Україна, 83001, м. Донецьк, вул. 50-річчя СРСР, 110

Тел.: (062) 381-78-82

Факс: (062) 381-78-80

Е-mail: n.zikrach@gmail.com;

http://www.nash-vibor.com.ua 

Журнал «Наш вибір» — всеукраїнське іміджеве видання, орієнтоване на на-
дання інформації про стратегії, розвиток, перспективи бізнесу в Україні та 
за кордоном.

Головна МЕТА видання — за допомогою формування позитивного імід-
жу кожного окремо взятого підприємства сприяти його подальшому успіш-
ному розвитку, допомагаючи, тим самим, загальному зростанню капіталу, 
досягненню економічної зрілості і зміцненню позицій України на світовій 
арені.

У фокусі наших публікацій: новітні тенденції у діловому житті, сферах 
економіки і фінансів; яскраві та неординарні підходи до формування біз-
нес-процесів; інновації у виробництві; досвід відомих людей та успішних 
бізнесменів; міжнародні зв’язки та зовнішньоекономічна діяльність.

Грамотне, професійне і неупереджене висвітлення проблематики, ана-
літичні матеріали, ексклюзивні інтерв’ю, створені нашою журналістською 
командою, допоможуть кожному зробити свій правильний ВИБІР.

Цільова аудиторія. «Наш ВИБІР» — журнал для соціально-активної ауди-
торії, ініціативних, заповзятливих, мислячих людей, які володіють ефектив-
ними методиками управління своїм бізнесом і державою. Публікації в нашо-
му журналі створюються для того, щоб кожен із них міг удосконалюватися, 
знаходити правильні рішення і відповіді на актуальні питання.

Переваги для рекламодавця:
якісна поліграфія і зручний формат видання;
відсутність повернень накладу: кожен номер доходить до свого чи-
тача;
100 % потрапляння в цільову аудиторію завдяки директ-мейл;
низька вартість контакту завдяки високому коефіцієнту читання;
пролонгована «робота» рекламних матеріалів.

«Наш ВИБІР» — ефективний PR-інструмент  
для формування вашого позитивного іміджу!

•
•

•
•
•
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ПРОФИЭЛЕКТРО, ЧП
Украина, г. Киев, ул. Игоревская, 12-а
Тел.: (044) 361-62-55, 361-62-80, (097) 302-32-28
Факс: (067) 236-90-06
e-mail: info@profielectro.net.ua
Адрес для корреспонденции:
а\я 57, г. Киев, 03146, Украина

Предприятие «Профиэлектро» является дилером компаний Control Tech-
niques Drives Ltd, Apator Control Sp. o. o, RADE KONČAR – KONTAKTORI I RELEI 
D. O. O., ZEZ SILKO, s.r.o. и специализируется на изготовлении и внедрении 
распределительного (ячейки КСО, панели ЩО, КТП) и энергосберегающе-
го оборудования (станции управления насосами СУН, шкафы управления 
тягодутьевыми механизмами ШУТДМ, установки компенсации реактивной 
мощности).

Среди наших предложений:
Автоматические конденсаторные установки высокого напряжения 
(6-10 кВ);
Автоматические конденсаторные установки низкого напряжения 
(до 1 кВ);
Камеры КСО;
Камеры КМ-1Ф;
Панели ЩО;
АВР;
Вводно-распределительные устройства ВРУ, УВР;
Пункты распределительные ПР;
Ящики управления двигателями Я5000;
Станции управления насосами СКН;
Конденсаторы высоковольтные компенсирующие и фильтрационные;
Конденсаторы косинусные низковольтные;
Конденсаторы среднечастотные c водным охлаждением;
Преобразователи частоты типа AMD-B, AMD-F, ARR производства 
Apator Control (Польша);
Преобразователи частоты типа Commander SK, Commander SE, Uni-
drive SP производства Control Techniques (Англия);
Устройства плавного пуска типа CTStart, производства Control Tech-
niques (Англия);

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
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Тиристорные преобразователи типа Mentor II, производства Control 
Techniques (Англия);
Контакторы типа CNM, CNK производства Rade Koncar (Македония);
Автоматические выключатели типа KP до 1600А производства Rade 
Koncar (Македония);
Рубильники (мультиблоки) типа RBK производства Apator (Польша);
Тепловое реле типа TRM производства Rade Koncar (Македония).

Проектирование, запуск и наладка промышленного электропривода. 
Технико-экономические расчёты по компенсации реактивной мощности.

Благодаря опыту, профессионализму и использованию качественных 
материалов продукция, изготовленная нашим предприятием, отличается 
надёжностью и умеренной ценой.

•

•
•

•
•
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СВЕТОДИНАМИКА, ЧП
Украина, Харьков, ул. Сомовская, 37/39
Тел.: (066) 731-81-31, 883-92-24
Факс: (057) 732-68-01
e-mail: lazer77700@bk.ru
www.ledprof.com

Стремительно развивающееся рекламно-производственное предприятие. 
Основная специализация предприятия — светодинамические инноваци-
онные технологии, а также проектирование, изготовление и поставка све-
тодиодных светильников в широком ассортименте.

СВЕТОДИНАМИКА всегда в курсе новейших технологий в мире. Компа-
ния находится в постоянном развитии, ставит перед собой большие цели 
и всегда достигает их.

Команда компании — мастера своего дела с 10-летним опытом работы, 
исключительно высококвалифицированные конструкторы-электронщики, 
инженеры-лазерщики.

Известные и доступные компоненты — светодиоды, пластики, прово-
да, адаптеры… Их может купить и использовать любой электронщик-лю-
битель, любая рекламная фирма. А вот найти новые решения, как из тра-
диционных исходных материалов высшего качества всегда создавать 
произведения рекламного искусства — только оригинальные, новые, уди-
вительные — это задача для СВЕТОДИНАМИКИ, команды профессионалов, 
живущих любимой работой.
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СИЭСТЕЛ, ООО
Украина, Харьков, 61145, 
ул. Новгородская 3, оф. 204
Тел.: (057) 758-87-18, (097) 781-14-63, (066) 137-24-99   
Факс: (057) 759-02-43
www.horwin.com.ua
vl@cstel.ua 

ООО «Сиэстел» производитель ТМ HORWIN, предлагает оптом и в розницу 
инфракрасные энергосберегающие системы отопления HORWIN.

Реализация проектов отопления «под ключ» любой сложности.
Отопление промышленных цехов, складов.
Отопление для дома, дачи.
Отопление офисов, административных, торговых помещений.
Отопление культурно-развлекательных учреждений.
Отопление школ и детских садов.

Гарантия до 5 лет. Срок службы до 25 лет.
Так же реализуем энергосберегающие системы для вентиляции, охлаж-

дения, увлажнения, очистки и деодорирования «BREEZAIR».
Область применения: складские помещения, офисы, птице- и свино-

фермы, теплицы, овоще- и фрукто-хранилища, рестораны, школы, спортив-
ные центры, концертные залы, театры, дискотеки, цирки Шапито, палатки 
из тентовой ткани для армейских подразделений и других целей, автоза-
правочные станции, супермаркеты, рынки, автосалоны, банки, больницы, 
частные дома, квартиры, церкви и многие другие помещения, где просто 
ничто другое не может помочь создать комфортные условия для нахожде-
ния в них людей, животных и растений. 

•
•
•
•
•
•
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Специум ЛТД, ООО 
Украина, 61072, г. Харьков, пр. Ленина, 56, оф. 315 
Тел./факс: (057) 717-68-32, 719-59-85, 719-59-86
specium@specium.com.ua
www.specium.com.ua

Многопрофильное предприятие ООО «Специум Лтд» с 1994 года работает 
в области оказания услуг промышленным предприятиям.

Основные направления деятельности:
Система электроснабжения до и выше 1 кВ (в т. ч. проектирование, 
монтаж, наладка до 110 кВ; экспертное обследование электроуста-
новок и электрооборудования до 750 кВ);
Станки с ЧПУ, промышленное оборудование (модернизация, ремонт, 
пусконаладка);
Технологические линии, оборудование (проект, монтаж, упаковка)
Сборка электротехнических шкафов, НКУ;
Генераторы до 20МВт (монтаж, наладка, приемо-сдаточные испыта-
ния);
Собственные разработки (модульная система передачи техноло-
гических программ; преобразователь транзисторный постоянно-
го тока; программируемый логический контроллер; система воз-
буждения);
Инжиниринг;
Поставка (оборудование, материалы под проекты; кабельно-про-
водниковая, электротехническая продукция).

Партнер компаний ETI (Словения), FERMAT (Чехия), SIEMENS.
Авторизованный дилер ЗАО «ДКС Украины» . 

•

•

•
•
•

•

•
•
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СУ-24, ООО 
ТМ «Світло України»
Украина, 61002, г. Харьков, ул. Чернышевская, 40
Тел.: (066) 06-71-87, (067) 57-37-65
Факс: (057) 7021687, (057) 714-01-82
www.cu24.at.ua

Предприятие «СУ-24», ТМ «Світло України» предлагает энергосберегающую 
светотехническую продукцию.

В 2010 году наше предприятие разработало и приступило к производс-
тву энергосберегающей светотехнической продукции на основе источни-
ков света — светодиодов.

Мы предполагаем занять достойное место на светотехническом рын-
ке Украины и за рубежом. О чем свидетельствуют многочисленные пред-
ложения о поставках нашей продукции в различные страны. Благодаря 
нашему высококвалифицированному персоналу мы достигли внедрения 
в производство собственных научных разработок, которые позволяют 
нам использовать материалы и комплектующие украинского производ-
ства и не зависеть от поставок аналогичных импортных компонентов.

Все применяемые научные разработки защищены патентами в Украине 
и за рубежом.

Все это позволяет выпускать качественную светотехническую продук-
цию с продолжительным гарантийным сроком эксплуатации.

Мы не останавливаемся на достигнутом, и продолжаем совершенство-
вать и расширять свою продукцию с целью улучшения потребительских 
качеств и снижения ее себестоимости.

Вся светотехническая продукция сертифицирована и соответствует 
государственным стандартам Украины, России, а также международным 
стандартам по технике безопасности, экологии и внешнему виду.

С помощью данного каталога Вы сможете выбрать необходимую Вам 
продукцию согласно Вашим требованиям и пожеланиям.

Также мы можем выполнять работы по проектированию освещения 
по Вашему техническому заданию с последующей поставкой и монтажом 
выпускаемой продукцией нашим предприятием.

Основные преимущества уличных светодиодных светильников LED-SU-24:
1. Низкое энергопотребление (позволяет экономить до 80 % электро-

энергии в сравнении с обычными лампами).
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2. Высокий КПД светового потока (до 98 %), высокий КПД токовых драй-
веров 97-98 % от запитываемого электричества.

3. Высокий индекс цветопередачи обеспечивает лучшую видимость 
и контрастност воспроизведения пространства.

4. Экологическая безопасность (при эксплуатации, не требует специаль-
ной утилизации изделия).

5. Высокая механическая прочность, влагостойкость и виброустойчивость.
6. Близость освещения к естесственному, меньший слепящий эффект.
7. Отсутствие эффекта низкочастотных пульсаций (мерцаний).
8. Отсутствие стробоскопического эффекта, сила света не меняется во всём 

диапазоне питающих напряжений.
9. Время выхода на режим работы 0.1 секунда (не зависит от скачков на-

пряжения в сети).
10. Время непрерывной работы светодиода в десятки раз превышает 

срок службы традиционных источников света (срок службы светодиодно-
го светильника до 100 000 часов первоначальных показателей световых 
параметров).

11. Гарантия от производителя светильника до 5 лет. 
12. Низкая стоимость нашей продукции в сравнении с зарубежными 

аналогами. 
13. Степень защиты IP 67.
14. Температурный режим в эксплуатации от –63 до +55 С. 
15. Климатическое исполнение УХЛ-1. 
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Компанія «УКРПРОМ», ТОВ
Україна, м. Харків, вул. 23 Серпня, 31Б

Тел./факс: (057) 784-17-71

e-mai: iFan2010@ukr.net

www.iFan.in.ua
Революційний вентилятор  iFan. 
Настільний вентилятор iFan — принципово відрізняється від звичайно-

го вентилятора.
iFan — безлопастний, використовує технологію «поси-

лення повітря», яка збільшує утянуте повітря до 15 разів.
Вентилятори iFan створені без лопастей і тому цілковито 

безпечні, їх легко чистити, вони видувають невпинний потік 
«рівного» повітря.

Енергозбереження та нові технології.

Двигун вентилятора iFan вироблен з урахуванням умов 
енергозберігання, він помпує до 20 літрів повітря в секунду 
з мінімальними витратами електроенергії.

При виготовленні Вентилятора iFan використані технології, що застосо-
вують у виробництві турбокомпресорів та реактивних двигунів.

Посилення повітря.

Потік повітря втягується в кільце та передається по скатам, здійснен-
ним у формі крила. Це дозволяє повітрю прискоритись та линути у нужно-
му напрямку.

Повітря навколо вентилятору залучається до загального потоку за до-
помогою аеродинамічних процесів «спонука» та «захоплення», що дозво-
ляє збільшити поток повітря до 15 разів і зробити його безперервним.
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Выставочный портал EXPONET.RUEXPONET.RU
Россия, 198510, г. Санкт-Петербург,  

Санкт-Петербургский пр-т, 29, литер А

Тел./факс: +7 (812) 450-61-00, 450-72-68, 450-72-42

E-mail: info@exponet.ru

www.exponet.ru

Компания EXPONET работает на рынке выставочной индустрии более 
14 лет и является крупнейшим специализированным проектом в россий-
ской части Интернет, посвящённой выставочному бизнесу. Мы специали-
зируемся на оказании агентских, рекламных, консалтинговых и инфор-
мационных услуг для организаторов выставок и компаний выставочного 
сервиса.

Среди наших партнеров более 350 организаторов мероприятий, более 
100 компаний, работающих в сфере выставочных услуг.

ProElectro.info, інформаційний портал 
електротехнічної галузі
Україна, 79054, м.Львів, а/с 5966

Тел.: (032) 232-11-37

Факс: (032) 244-10-22

portal@proelectro.info

http://www.proelectro.info

Завжди хочете бути першими? Довіряєте лише професійним інформацій-
ним Інтернет ресурсам, які мають успішний досвід роботи, позитивний 
імідж та з якими можна ефективно працювати? Ви хочете отримувати за-
вжди об’єктивну інформацію? 

Тоді співпрацюйте з нами!
Інформаційний портал www.proelectro.info пропонує своїм клієнтам ак-

туальну інформацію та доступ до бази клієнтів. Ви можете розміщувати свої 
пропозиції, рекламу, новини про Вашу компанію. І все це лише для Вас!

Ви ще не з нами? Тоді Ви втрачаєте свій шанс бути лідером.
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ТЕНДЕР, МП
Україна, 04107, м. Київ, вул. Нагірна, 22

Пошта: а/с 53, Київ, 03065

Тел./факс: (044) 408-78-44

Тел. моб.: (050) 384-68-17

E-mail: tender_kiev@mail.ru

www.tndi.kiev.ua

Видає спеціалізовані щорічникі-каталоги (підприємства, продукція, послу-
ги) в комплекті з каталогами продукції підприємств України на CD-дисках: 

«Энергетика и электротехника. Украина» - виходить з 1996 р.; 
«Инженерные системы. Украина» — з 2002 р.; 
«КИПиА. Украина» — з 2002 р.

Нове видання, каталог «Энергосбережение. Украина – 2011», вийде у дру-
гому півріччі 2011 р.

•
•
•

Інформаційно-видавничий дім 
«ЦЕНТРІНФОРМ», ТОВ
Україна, 61052, м. Харків, вул. Мало-Панівська, 4/7, оф. 39

Тел./факс: (057) 712-20-40 (багатоканальний)

e-mail: commerce@info-ua.com

Більш ніж десять років на ринку информаційно-рекламних СМІ. На даний 
час представляємо п’ять видань:

«Оборудование и инструмент для профессионалов». Серії «Метало-
обробка» і «Деревообробка». Міжнародне аналітичне інформаційно-
технічне видання про верстати, інструмент і технології. Видається 
з 2000р.;
«Металл-дайджест» — прайсовий щотижневик. Видається з 1997р.;
«Оборудование и инструмент. Прайс-обозрение»;
«Деревянний прайс». 

•

•
•
•
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Центр по проектированию и повышению  
надежности электрооборудования
ГОУ ВПО «Ивановский государственный  
энергетический университет»
Россия, 153003, г. Иваново, ул. Рабфаковская, 34

Почтовый адрес: 153003, г. Иваново-3, а/я 1302

Тел.: (4932) 269935, 412542

Тел./факс: (4932) 387405

E-mail: bjd@ispu.ru 

http://www.transform.ru/diagnostika.shtml

http://www.transform.ru/contact.shtml 

Центр по проектированию и повышению надежности электрооборудо-
вания успешно занимается разработкой и внедрением компьютерных 
систем оценки состояния электротехнического оборудования. Разрабо-
танные программные комплексы на основе системы «Диагностика+» внед-
рены и эксплуатируются в целом ряде энергетических компаний России, 
Беларуси, Казахстана и Украины.
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ЕлектроТЕМА, 
всеукраїнська галузева газета
Адреса редакції: Україна, м. Львів, вул. Садова, 2-А

Поштова адреса: Україна, 79054, м. Львів-54, а/с 5970

Тел./факс: (032) 244-11-66, 244-11-67

E-mail: eltema@eltema.com.ua

www.eltema.com.ua

Газета «ЕлектроТЕМА» – всеукраїнське спеціалізоване видання для фахів-
ців та керівників підприємств, які займаються проектуванням, монтажем, 
пусконалагодженням та ремонтом електрообладнання та електромереж.

Відповідно до потреб і запитів читачів газета містить розділи:
НИЗЬКОВОЛЬТНЕ ОБЛАДНАННЯ;
СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ;
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ;
СИЛОВІ УСТАНОВКИ.

Видається газета з 2002 року.
Формат газети – А3, обсяг – 16 сторінок 
Друк – кольоровий на офсетному папері.
Періодичність – двічі на місяць.
Тираж – 10000 примірників.
Розповсюдження – за передплатою по всій території України. Перед-

платний індекс в каталозі Укрпошти 23717.

•
•
•
•
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Общегосударственный 
научно-производственный 
и информационный журнал 
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ· 
ЭНЕРГЕТИКА·ЭНЕРГОАУДИТ»
(Подписной индекс 91295)
Украина, 61002, г. Харьков, ул. Мироносицкая, 60  

Тел./факс: (057) 714-94-51./факс: (057) 714-94-51факс: (057) 714-94-51: (057) 714-94-51

E-mail: sveco_ltd@rambler.ru

Издаётся с 1997 г. и распространяется по территории Украины, а также 
в странах  ближнего зарубежья. Язык издания – русский, украинский, анг-
лийский. 

Журнал предназначен для руководителей промышленных предприя-
тий, производителей, поставщиков и потребителей энергоресурсов, пред-
принимателей, учёных, аспирантов, научных сотрудников, широкого кру-
га читателей. В нём публикуются материалы по актуальным проблемам, 
связанным с функционированием и развитием отечественной энергетики 
и энергетического рынка, о путях повышения эффективности энергосбе-
регающей политики государства и ходе её реализации. 

Журнал внесен в перечень специализированных изданий ВАК Украины  
по технике, издаётся при поддержке АН Высшего образования Украины 
(секция энергетики и ресурсосбережения).

Основные рубрики журнала: проблемы энергорынка, новости НКРЭ, 
новые технологии и энергосберегающее оборудование, энергосбереже-
ние в ЖКХ, новости энергоаудита, экология в энергетике, экономические 
проблемы энергосбережения, энергосберегающая архитектура, практи-
ческие советы потребителям энергоресурсов и другие.

Редакция оказывает содействие в продвижении на рынке  товаров и ус-
луг промышленных предприятий и организаций, предоставляет страницы 
журнала для рекламных объявлений.
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ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ, 
центр технічної інформації
Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 116

Тел.: (044) 536-40-29

Тел./факс: (044) 537-06-89

e-mail: office@energo.net.ua

www.energo.net.ua

Видавнича діяльність та інформаційні послуги в сфері паливно-енергетич-
ного комплексу. 

Творення та підтримка інтернет порталу www.energo.net.ua.
Видавництво та реалізація: 

журналу «Электрические сети и системы»;
журналу «Енергетика та електрифікація»;
щорічних галузевих телефонних довідників:

Енергетика України;
Виробники та постачальники обладнання для ПЕК;
Нафтогазовий комплекс України;
Машинобудівний комплекс України;
Будівельний комплекс України;
Металургійний комплекс України та ін.;

книжкової продукції технічно-прикладної тематики;
графічних паперових покажчиків (карт):

магістральних електричних мереж України;
нафтогазотранспортної системи України.

•
•
•

*
*
*
*
*
*

•
•

*
*
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«ІнМАК», науково-виробнича компанія 
www.inmak.com – бiзнес в Інтернет
Україна, 61103, м. Харків, пр. Леніна, буд. 55, оф. 28

Тел.: (057) 340-22-44, 340-34-50, 340-25-55

Факс: (057) 340-45-08, 340-45-88

E-mail: info@inmak.com

http://www.inmak.com, wap.inmak.com

Бізнес-каталог в Інтернет, пошуковий сервер ділових партнерів 
www.inmak.com

Товари, послуги, ціни. Попит i пропозиції. Опт i роздріб. Виставки. Україна, 
СНД.

Понад 100 000 комерційних пропозицій складають базу даних «ІнМАК». 
Миттєвий пошук. Багаторівневий тематичний каталог.

Реклама в Iнтернет. Демонстрація банерів. Прайс-листи. Хостинг.
WAP-технології.
Розробка спеціалізованних СКБД в Інтернет і будь-яких ОС. Надшвид-

кий пошук у надвеликих базах даних. 
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Компания 
«КАБЕЛЬНЫЕ-ТЕХНОЛОГИИ»
Украина, 61004, г. Харьков, пер. Степной, 53

Тел.: (057) 784-07-78, 784-07-49 (многоканальный)

E-mail: Kabel_tehnologi@vil.com.ua

www.kabel.com.ua

Уважаемые партнеры!
Компания «Кабельные-технолгии» предлагает вам рассмотреть, возмож-

ность взаимовыгодного сотрудничества по таким направлениям деятель-
ность:

ПРОДУКЦИЯ ТМ «ИЭК» ОТ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА:
автоматические выключатели ВА47-29,ВА47-100,ВА88, УЗО ВД1-63,
ограничители перенапряжения ОПС1.
корпуса модульные пластикове ЩРВ-П (металлические ЩРв (н)), щиты 
с монтажной панелью ЩМП.
кабель-канал, гофротруба, металлорукав, металлические лотки.
контакторы КМИ, реле РТИ, устройства подачи команд и сигналов.
розетки, выключатели.
светотехника, удлиннители.

Кабельно-проводниковая продукция:
провода монтажные, установочные (ПВС, ШВВП, ПВ1, ПВ3, АПВ, МГШВ);
с бумажной изоляцией на 6-10 кВ (ААБл, ААШ, АСБ, АСБг);
с пластмассовой изоляцией на (АВВ, АВВГнг, ВВГ, ВВГнг Г);
кабель гибкий силовой в резиновой изоляции от 0,66 кВ (КГ, КГнв, КГэ);
кабель, бронированный на напряжение 1 кВ (АВБбШв, ВБбШв);
кабели контрольные (АКВВГ, КВВГ, КВВГнг, КВВГэ, АКВВГэ)
кабели связи и телефонии (ТППэп, ТППэпз, ТРП, КММ);
провод для полевой связи (П-274, П-296);

Светотехническая продукция:
светильники ЛПО, ЛВО, ЛПП, ЛСП.
светильники НПБ, НББ, НПП, НСП.
светильники РКУ, ЖКУ, ГКУ, НКУ.
светильники РСП, ЖСП, ГСП.
прожектора ЖО, ГО, РО, ИО.
лампы в ассортименте.

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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Производство комплектных низковольтных устройств типа:
вводно-распределительные устройства УВР, ВРУ;
ящики учета ЯУР, ЯУРП;
щиты учетно-распределительные ЩУР;
щиты распределительные ПР 11, ПР 11Д 0,4 кВ;
щиты распределительные для осветительных сетей ЩО, ЩОУ, ЯОУ;
устройства автоматического переключения питания на резерв АВР;

Шкафы изготавливаются, как по параметрам из каталога, так и по инди-
видуальным техническим требованиям заказчика. Комплектация произ-
водится согласно опросного листа и схемы.

Мы плодотворно сотрудничаем с известнейшими в Украине заводами-
производителями, что позволяет нам уверенно чувствовать себя на рынке.

Мы ценим время и средства каждого нашего клиента. Деятельность ком- 
пании строится на принципах высокого профессионализма, индивидуаль-
ного подхода и гарантии высокого качества.

•
•
•
•
•
•

ЛЕККОНТ, ТОВ
Україна, м. Харків, вул.Аляб’єва, 21

Тел./факс: (057) 372-38-78,-79

e-mail: office@lekkont.com.ua

http://www.lekkont.com.ua

ТОВ «ЛЕККОНТ» є одним з найбільш потужних підприємств у галузі елект-
рощитового обладнання, яке пропонує комплексні поставки продукції як 
вітчизняних, так і іноземних виробників (ABB, GE та ін.) для потреб різно-
манітних споживачів.

Номенклатура виробів, яку пропонує компанія, включає в себе: метал-
локонструкції, комплектуючі, НВА, електрощитове обладнання (ПР, ПЗР, ВРУ, 
ЯУР, ЯРП, АВР, ККУ ), автоматичні вимикачі, та інше.

Підприемство виготовляє продукцію згідно власних технічних умов 
ТУ У 31.2-33120999.2005, узгодженних Мінпаливенерго.
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ОСТЕК, НВФ
Україна, 04050, м. Київ, вул. М. Пимоненка, 13, 

корп. 7В, офіс 16  

Тел./факс: (044) 537-40-28, 537-40-29  

e-mail: info@ostec-smt.kiev.ua  

www.ostec-cable.ru; www.ostec-smt.ru 

НВФ «Остек» — єдине в Україні науково-впроваджувальне спеціалізоване 
підприємство в галузі комплексних рішень для виробництва електротех-
нічної та електронної апаратури і компонентів шляхом постачання техно-
логічного обладнання для виконання наступних операцій:

KOMAX - обробка проводів і кабелів;
IWT - рядове намотування дроту;
JOVIL / UNIVERSAL - намотування дроту;
ERASER - обробка емальованого проводу;
ONDAL - намотування стрічки (ізолювання, бандажування джгутів та 
проводів);
SPECTRUM TECHNOLOGIES - лазерна обробка дроту;
BRADY - маркування дроту;
ZOLLER + FRÖHLICH - обробка дроту.

Крім того, для монтажу світлодіодів та інших електронних компонен-
тів на поверхню різноманітних плат, ми є постачальниками високотехно-
логічної продукції для трафаретного друку, монтажу компонентів на дру-
ковані плати, відмивання друкованих вузлів, контролю якості паяних 
з’єднань і ін, від провідних фірм-виробників, що займають передові позиції 
в своїх галузях ( SAMSUNG, TECHNOPRINT, DEK, ERSA MACHINES, AQUEOUS 
TECHNOLOGIES, ASYMTEC, MECHATRONIC, INDIUM, ZESTRON, ORBOTECH, IPC 
та ін.).

Підбір обладнання на базі розробленого під Ваші завдання технологіч-
ного процесу, застосовуваних матеріалів, режимів, забезпечення норма-
тивно-технічною документацією (міжнародні стандарти IPC), з технічним 
супроводом та навчанням персоналу дозволить легко і швидко впровади-
ти обладнання у виробництво, скоротити трудомісткість, підвищити якість 
і надійність виробів.

НВФ «Остек» забезпечує підприємства технологічної підтримкою:
Разове, абонентське, планове технічне обслуговування;
Діагностика і калібрування обладнання;
Підготовка та оптимізація робочих програм;

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
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Підтримка програмного забезпечення;
Післягарантійний ремонт і модернізація обладнання;
Постачання запчастин і витратних матеріалів.

Ми створюємо високоефективні виробництва електроніки на базі пе-
редових технологій і надаємо найкращий сервіс, що дозволяє нашим Клієн-
там досягати максимального успіху, перевершувати конкурентів, випуска-
ти продукцію найвищої якості.

Володіючи експертними знаннями, багаторічним досвідом роботи, во-
лодіючи широкою номенклатурою продукції, ми гарантуємо максимальну 
ефективність Вашого виробництва.

Ми будемо раді співпрацювати з Вами,  
і бачити Вас серед наших замовників!

•
•
•

ЭНЕРГОМИР
Украина, 65020, г. Одесса, ул. Тираспольская, 27∕29

Тел. ∕факс: (048) 716-59-22, 715-53-17

e-mail: energomir@farlep.net

http://www.energomir.com

Производство высокочастотных заградителей серии ВЗ (ВЗ-630-0,5У1, 
ВЗ-1250-0,5У1, ВЗ-2000-0,5У1).

Официальный дилер «Iskra Sistemi, d.d.» (Словения): PLC2000 – аппара-
тура высокочастотной связи и передачи данных по ВЛ ЕТ8, противоаварий-
ной автоматики и защиты по ВЛ DPA8, радиорелейные и оптоволоконные 
системы связи и передачи данных.

Оборудование обработки и присоединения к ВЛ: высокочастотные за-
градители ВЗ, фильтры присоединения и разделительные, шкафы обора 
напряжения ШОН, конденсаторы связи СМ(П) и др.

Пусконаладочные работы и шеф-монтаж.
Комплексные поставки, сервисное и гарантийное обслуживание.
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ТЕКО ІНТЕРФЕЙС, ООО
Украина, 03058, г. Киев, ул. Леваневского, 6

Тел.: (044) 401-09-90/91/92 

Факc: (044) 401-08-64 

E-mail: info@tekointerface.com

www.tekointerface.com.ua

Компания ТЕКО Інтерфейс специализируется на поставках качественных 
и высокотехнологичных продуктов для электротехнического монтажа и мон-
тажа систем вентиляции.

Ассортимент продукции ТЕКО Інтерфейс — это: клеммники, электрон-
ные модули, преобразователи, инструмент для провода и кабеля, системы 
маркировки, соединители для печатных плат, промышленные разъемы 
16-125А, щитовое оборудование от 63-4000 А, вентиляция для электротех-
нических шкафов, сигнальная аппаратура, ответвительные коробки, ящики 
под автоматы, кабельные муфты, арматура для СИП, кабельные вводы, ка-
бель, кабельные цепи, приводные кабельные барабаны и барабаны с пру- 
 жинным приводом, токосъемники, металлорукав, кабельные лотки, элект-
ромонтажные коробки, трубы гофрированные и гладкие, герметичные 
проходки для кабелей и труб, сантехническая труба, вентиляционное обо-
рудование, системы освещения.

Продукция высшего качества производится в Германии, Бельгии, Швей-
царии и Австрии.

Компания ТЕКО Інтерфейс является эксклюзивным представителем 
следующих крупнейших европейских производителей:

Weidmuller (клеммные соединения, инструмент, маркировка);
Pfannenberg (климат-контроль и оборудование для электротехни-
ческих шкафов, световые и звуковые системы сигнализации;
Agro (Кабельные вводы, защитный рукав);
Bals (силовые разъемы 16-125 А);
Hensel (щитовое оборудование);
Vergokan (кабельные каналы);
Kaiser (электромонтажные коробки);
Frankische (гофрированная, гладкая электромонтажная труба);
Frankische (труба для отопления и водоснабжения);
Raychem (кабельная арматура, ОПН);

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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ТЕХНОКАБЕЛЬ, ТОВ
Україна, ДСП 61158, м Харкiв, вул Лодзинська, 8А

Тел./факс: (057) 758-54-58, 754-36-23, 714-77-44

E-mail: info@technokabel.com.ua

www.tehnokabel.com.ua

Компанія ТОВ «Технокабель» заснована у 2000 році, поставила перед собою 
задачі, пов я́зані з безперебійним постачанням якісної кабельно-провідни-
кової продукції, низьковольтного обладнання, світлотехнічної продукції та 
обмотувального емальдріта. Ми забезпечим постачання потрібної продук-
ції в назначений термін, а також зробимо це чітко та якісно.

Основні переваги роботи з нами:
висока якість постачаємої продукції та обладнання, підтверджуєть-
ся відповідними сертифікатами;
дифференціювання сектору збуту по напрямкам діяльності, кваліфі-
ковані рекомендації спеціалістів з вибору продукції;
підтримання широкого асортименту продукції на складі;
гнучкі ціни та зручні системи розрахунків.

•

•

•
•

Frivent (приточно-вытяжные рекуперативные климатические уста-
новки большой производительности, системы центрального конди-
ционирования);
Cavotec (приводные кабельные и шланговые барабаны, траковые 
подводы, электрические силовые разъемы);
Lunos (вентиляционное оборудование);
Regiolux (системы освещения).

•

•

•
•
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Электротехническая компания 
«ЭТЭМ»
Украина, 61037, г. Харьков, пр. Московский, 128-А

Тел./факс: (057) 738-75-77 (-56; -87; -88)

e-mail: etem@ukr.net           

www.etem.net.ua  

Украинская электротехническая компания «ЭТЭМ» была создана в 2003 го-
ду. Компания является официальным дистрибьютором украинской элект-
ротехнической корпорации «АсКо-УкрЕМ» в Харьковском регионе, спе-
циализируется на реализации электромонтажных изделий и предлагает 
потребителю широкий ассортимент электротехнической продукции, име-
ющей международный сертификат ISO 9002. Вся продукция проходит ис-
пытания, сертифицированная в системе УкрСЕПРО, имеет гарантию.

Кабельные системы обогрева одно из основных направлений деятель-
ности нашей компании. В 2005 году мы получили сертификат официально-
го представителя торговой марки «Теплолюкс» в Харьковском регионе:

обогрев полов;
системы снегостаивания для крыш, открытых площадей, тротуаров;
системы подогрева трубопроводов;
система защиты от протечек воды «Нептун»
электрические радиаторы «Теплолюкс».

Продукция полностью соответствует требованиям Международной 
электротехнической комиссии.

В настоящее время компания является производителем стабилизато-
ров напряжения собственной марки «ЕТЕМ», удовлетворяющие потреб-
ности как бытовых, так и промышленных потребителей.

Основными принципами компании есть:
коллективная работа;
индивидуальный подход к каждому клиенту;
взаимовыгодное сотрудничество;
уважение в взаимоотношениях с каждым партнером. 

•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Видавництво «ЕКОінформ»
Україна, 79005, м. Львів, вул. Саксаганського, 14/4

Тел.: (032) 297-04-98

Факс: (032) 294-92-03

E-mail: info@ri.lviv.ua

http://www.ekoinform.lviv.ua

Видавництво «ЕКОінформ» — видавець спеціалізованого місячника «ЕКОін-
форм» (об’єднані — «Ринок інсталяцій», «ЕЛЕКТРОінформ», «Зелена енерге-
тика»), щорічного Каталогу інсталяційних фірм України «ІНСТАЛінфо», серії 
технічної довідкової літератури. Тематика видань: сучасні технології, об-
ладнання та матеріали в галузі тепло-, електро-, водопостачання та водо-
відведення, кліматизації, освітлення, технології екологічного та пасивного 
будівництва, використання відновлюваних джерел енергії. Значна увага 
приділяється ізоляційним матеріалам.

Видавництво — організатор конкурсу «Всеукраїнський юнацький вод-
ний приз», засновник громадської організації «Інститут пасивного будів-
ництва». Офіс видавництва — «зелений» офіс, де застосовані найсучасніші 
технології створення комфорту у приміщенні. 
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Аква-Терм, журнал
Україна, 02660, м. Київ, вул. М. Раскової 19, оф. 1309

Тел./факс: (044) 531-93-65

e-mail: info@aqua-therm.in.ua

Аква-Терм — неангажоване видання для фахівців будівельно-монтажного 
комплексу. Серед головних тем:

новини європейського й вітчизняного ринку;
опалення та ГВП;
водопостачання;
кондиціювання;
майстер-клас;
сторінки історії.

В редакційному портфелі – статті про особливості європейського та віт- 
чизняного ринків. Реклама в нашому журналі допомагає численним фір-
мам створити мережу дилерів, а торговим маркам – стати відомими на ук-
раїнському ринку.

•
•
•
•
•
•

ГАЗЭНЕРГОКОМПЛЕКТ, АО
Юр. адрес: Украина, 61082, г. Харьков,  

пр. Московский, д. 220, к. 6

Почтовый адрес: Украина, 61082, г. Харьков, а/я 3140

Тел.: (057) 714-76-96, 714-76-97, 714-76-98, 714-76-92

e-mail: gek@gazenergo.com

www.gazenergo.com

АО «Газэнергокомплект» предлагает наиболее полную номенклатуру конт-
рольно-измерительных приборов, электротехнического, нефтегазового 
и промышленного оборудования для топливно-энергетического комплек-
са стран СНГ, поставка указанного оборудования выполняется в сжатые 
сроки непосредственно на склад предприятия-заказчика.
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ПЛАНЕТА ПЛАСТИК, ООО
Украина, 08200, Киевская обл., г. Ирпень

Отделение связи № 5, а/я 34

Тел.: (044) 33-181-33

Факс: (04597) 9-30-28

e-mail:office@planetaplast.com

http://www.planetaplast.com

Компания «Планета Пластик®» является оператором национального масш-
таба рынка полиэтиленовых пленок (термоусадочных, сельскохозяйствен-
ных и строительных); геомембран «Укризол», «Лагуна»; полиэтиленовых 
труб (газовые, водонапорные, технические и защитные) и полимерных ру-
кавов (мешоков) «АМБАР» для хранения зерна и силоса. Компания успеш-
но функционирует более 10 лет и зарекомендовала себя как ответственно-
го товаропроизводителя.

Гарантированное высокое качество продукции, надежность компа-
нии, контроль качества на всех стадиях производства, а также постоянное 
внедрение новых разработок, направленных на улучшение технических 
и потребительских качеств продукции, позволили компании «Планета 
Пластик®» зарекомендовать себя на рынках не только Украины, но и Рос-
сии, Беларуси, Молдовы.  
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РАДИО ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ, ООО
Украина, 61072, г. Харьков, ул. Тобольская 42, оф. 523

Тел.: (057) 752-35-95

e-mail: sales@rit.kh.ua

www.rit.kh.ua

www.rit35.com.ua

ООО «РИТ» выступает на рынке Украины с системами мониторинга удален-
ных объектов и оригинальными GSM-устройствами, разработанными на ба- 
зе фирменных комплектующих мировых лидеров Cinterion, Motorola и др.

Компания разрабатывает и производит GSM-модемы, блоки монито-
ринга для автоматики тепловых сетей, лифтового хозяйства, систем управ-
лений водного и жилищно-коммунального хозяйства, систем связи и др.

Предлагаем следующие услуги:
создание систем мониторинга и сигнализации удаленных объектов;
создание систем технического учета энергоресурсов;
дистанционное управление различным электромеханическим и элект- 
ротехническим оборудованием, устройствами промышленной ав-
томатики;
дистанционное получение информации с различного типа датчи-
ков, счетчиков, контрольно-измерительных приборов.

Опыт и собственная производственная база позволяют создавать уст-
ройства и системы мониторинга различного уровня сложности.

•
•
•

•
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ТЕХПОЛ, ООО
Украина, 61003, г. Харьков,

пер. Плетневский, 9-а

Тел./факс: (057) 760-16-26, 719-19-39, 731-26-49

e-mail: light_trade@techpol.com.ua

http://www.techpol.com.ua

Компания «Техпол» более 15 лет специализируется на решении комплек-
сных решений освещения. Занимается оптовыми поставками светотех-
нического оборудования многих известных производителей, выполняет 
светотехнические расчеты, создает дизайн-макеты освещения, выполня-
ет архитектурно-художественное освещение фасадов зданий, подбирает 
и монтирует осветительное оборудование.

Уже 10 лет компания «Техпол» является наиболее успешным представи-
телем известного производителя светотехнического оборудования «Све-
товые Технологии» на территории Украины. 

ЭКОИНФОРМ
Украина, 61052, г. Харьков, а/я 81

Тел./факс: (057) 712-11-05, 759-19-90 

E-mail: ecoinvest@vl.kharkov.ua, world_of_waste@mail.ru

Основное направление деятельности организации —  оказание информа-
ционных услуг в сфере обращения с отходами:

поддержка сайта «Мир отходов» waste.com.ua: предложение/поиск 
вторсырья и продукции из него, технологий, оборудования, услуг, 
инвестиций, работы; каталог предприятий; мероприятия, издания, 
законодательство; тексты докладов, представленных на ежегодной 
международной конференции «Сотрудничество для решения про-
блемы отходов» (2004–2010 гг.)  и контактные координаты авторов; 
проведение международной выставки и конференции WasteECo-2011 
(waste.com.ua/cooperation) по природоохранным технологиям и об-
ращению с твердыми отходами, сточными водами и выбросами в ат-
мосферу.

•

•
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Фірма ТКД, ТОВ
Україна, 03680, м. Київ, б-р І. Лепсе, 8

Тел.: (044) 454-11-31

Факс: (044) 454-11-31

tkd@tkd.com.ua

http://www.tkd.com.ua

Електронні компоненті від виробника!
«Фірма ТКД», працюючи на ринку електронних компонентів, більше де-

сяти років здійснює поставки комплектуючих виробів як зі складу, так і під 
замовлення від виробників країн близького та далекого зарубіжжя.

В останні роки, коли дуже гостро стоїть питання по енергозбережен-
ню, «Фірма ТКД» з великим успіхом розвиває такий важливий напрямок 
як постачання комплектуючих виробів, що застосовуються в енерго- і ре-
сурсозберігаючих перетворювачах електроенергії, у приводах змінного та 
постійного струму, в компенсаторах реактивної потужності, при комутації 
у приладах зв’язку на електротранспорті і т.п.

«Фірма ТКД» пропонує широкий вибір сучасних датчиків фірми «Baumer 
Electrik», енкодери, тахогенератори та датчики прискорення фірми «Hubner 
Berlin», призначених для використання їх в якісті елементів зворотнього 
зв’язку в поліграфічному обладнанні та засобах промислової автоматизації 
виробництва.

Висококваліфіковані менеджери підприємства добре знайомі з номенк-
латурою і порядком постачання комплектуючих виробів як загальнопро-
мислового призначення, так і з прийомкою замовника.

Ваше замовлення не залишиться без відповіді, а ціни, відповідаючи ви-
могам якісті, максимально наближені до взаємовигідних меж.
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Салон «УМНЫЙ ДОМ»
Украина, г. Харьков, пр-кт Ленина, 39

Тел./факс: (057) 773-00-72

Тел. моб: (095) 852-89-77

E-mail: info@smarton.com.ua

http://smarton.com.ua

Проектирование, Поставка оборудования, Инсталляция и Обслуживание 
систем:

«Умный Дом»
… современная и интеллектуальная электропроводка, и автоматика, 

которая следит за комфортной работой освещения, управляет жалюзи, 
шторами, маркизами, воротами… и любыми электроприводами и меха-
низмами, следит за температурой или кондиционированием в отдельных 
комнатах, следит за Вашей безопасностью и позволяет дистанционно кон-
тролировать и управлять всеми функциями на объекте.

Охрана и Безопасность
Видеонаблюдение
Наблюдаем, пишем архив, контролируем дом, дачу, 

офис, сотрудников, производство…
Смотрим на компьютере, по интернет, телефону.
Представьте, Вы уехали в отпуск\командировку. В удоб- 

ное время Вы сможете просмотреть через интернет или телефон все ли 
в порядке прямо сейчас? А что было час назад? А утром? А вчера? … У Вас 
будет видеоархив за любой срок.

Охранные GSM системы
Проводные;
Беспроводные (щадит ремонт);
Автономные (без абонплаты);
С возможностью постановки на пульт ГСО.

Систем контроля доступа
Положите в кошелек магнитную карту, электронный ключ, снимите от-

печаток пальца у каждого члена семьи, домохозяйки, сотрудников, охран-
ника... и это станет дополнительным ключом доступа в дом, к функциям 
дома, в личный кабинет, офис, на производство…

Домофония (видео, аудио) 

•
•
•
•
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Климатическое и отопительное оборудование
Кондиционеры поддерживают оптимальные 

климатические условия в квартирах, домах, 
офисах снижает температуру воздуха в по-
мещении во время жары, или — повышает 
температуру в холодное время года. Очищает 
воздух в помещении от нежелательных частиц 
пыли, аллергенов...

Теплый пол
Как приятно, приходя домой с улицы, где так холодно 

и сыро, переступить порог собственного дома и встать 
на теплый пол.

Нагревательные секции (кабель, мат, или пленка) мон-
тируются под покрытие любого типа. 

Использоваться как для основного, так и комфортно-
го (дополнительного) обогрева.

Системы снеготаяния Антиобледенения крыш и Обогрева трубопрово-
дов.

Электроконвекторы малое потребление электроэнергии 0,3-0,4 кВт/ч, 
КПД 92%.

Экономия электроэнергии 20-40%.
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ХАММЕЛЬ-УКРАИНА, ООО
Украина, г. Львов, 79058, 

пр-т Черновола, 63/314

Тел.: (032) 245-50-18, 245-50-19

Факс: (032) 245-81-31

E-mail: hammellviv@gmail.com

http://www.hammel.com.ua

HAMMEL Украина — официальный представитель  производителя СП «Ол-
нова» (Украина).

Дробильно-сортировочное оборудование (разработка, производство, 
сервисное обслуживание оборудования и обучение персонала)

Первичные измельчители — шредеры для переработки материалов 
любой прочности и крупногабаритных отходов;
Вторичные измельчители – высокоскоростные дробилки для полу-
чения однородных фракций технологического энергосырья;
Дереводробилки — портативные установки для переработки отхо-
дов лесотехнического и деревообрабатывающего производства в топ-
ливную щепу;
Мусоросортировочные линии — технологические комплексы для из-
влечения из массы ТБО ресурсоценных компонентов.

•

•

•

•



73

ЭЛЕКТРОИНЖИНИРИНГ, ООО
Украина, 61125, г. Харьков, 

Красношкольная наб. 16, оф. 502

Тел.: (057) 732-86-64

Факс: (057) 732-66-80

info@eleng.com.ua

www.eleng.com.ua

Компания «ЭЛЕКТРОИНЖИНИРИНГ» — молодая, динамично развивающая-
ся структура, создана в 2006 году. Предприятие имеет репутацию ответ-
ственного и надежного партнера.

Благодаря высокому профессионализму, компания «Электроинжини-
ринг» получила статус официального дистрибьютора таких ведущих ми-
ровых производителей, как «Schneider Electric», «Moeller» и «LS Industrial 
Systems».

Основное направление деятельности компании — комплексные постав- 
ки электротехнического оборудования для систем распределения элект-
роэнергии, а так же систем управления и автоматизации технологических 
процессов. Грамотно выстроенная логистика, индивидуальный подход 
к каждому клиенту и постоянное наличие на складе большинства востре-
бованного оборудования — вот визитная карточка нашего предприятия.

Приоритетные направления поставок:
сухие трансформаторы с литой изоляцией «Tesar» и «LS Industrial 
Systems»;
силовое оборудование для построения систем распределения элект-
роэнергии 35/10/6/0,4кВ: комплексные поставки ячеек среднего на-
пряжения Европейских производителей любой конфигурации;
системы компенсации реактивной мощности: поставка как уже из-
готовленных щитов компенсации, так и их элементов;
частотные преобразователи и системы плавного пуска;
пускорегулирующая аппаратура: контакторы, пускатели, автоматы 
защиты двигателей, тепловые реле;
оборудование для монтажа на DIN-рейку: автоматические выключа-
тели, УЗО, контакторы, реле и т. д.;
автоматические выключатели в литом корпусе на токи до 1600А, а так- 
же аксессуары к ним;
воздушные автоматические выключатели на токи до 4000А, а также 
аксессуары к ним;

•

•

•

•
•

•

•

•
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Компанія «ЕЛЕКТРОМАКС», ТОВ
Юр. адреса: Україна, 62418, 

Харківська обл., Харківський р-н,  

смт Пісочин, вул. Автомобільна, 8

Фактична адреса: Україна, м. Харків, вул. Кiрова, 38, оф. 505 а

Тел./факс: (057) 768-07-36, 755-28-95, (067) 578-15-14

e-mail: Electromax2006@rambler.ru 

www.Electromax.com.ua,  www.Bilux.kh.ua 

Енергозберiгаюче опалювання для побутових і виробничих приміщень 
(квартира, офіс, дача, виробництво, цех, спортзал, торгівельний комплекс).  
Важливий момент – чим вище висота стелі тим більше економія в порівнянні 
з «традиційними» системами опалювання. Системи призначені як для локаль- 
ного (точкового) обігріву, так і для повного обігріву – система опалювання.  

Тепло за 4 копійки в годину – ЦЕ РЕАЛЬНІСТЬ ДЛЯ енергозберегаючих 
систем Білюкс! Наша організація є ексклюзивним представником торгі-
вельної марки Білюкс на території Харківської і Донецької обл. Створюємо 
ділерську мережу. 

выключатели и переключатели нагрузки на токи до 3200А, а также 
аксессуары к ним;
металлоконструкции: как отечественного, так и Европейского про-
изводства от 300х200х150 до 2200х1200х800мм со степенью защиты 
до IP67;
электроинсталляция и системы «Умный дом».

На складе компании постоянно поддерживается:
выключатели и переключатели нагрузки на токи до 1600А;
автоматические выключатели в литом корпусе на токи до 630А;
пускорегулирующая аппаратура;
оборудование для монтажа на DIN-рейку;
светосигнальная арматура;
частотные преобразователи и плавный пуск до 55кВт;
оборудование для компенсации реактивной мощности;
металлоконструкции; 
электроинсталляция: розетки, выключатели, диммеры.

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ЕЛЕКТРОСВІТ, ПП
Львів (центральний офіс) – Україна, 79053, м. Львiв,  

вул. Граб`янки, 10

Тел./факс: (032) 295-26-95 – багатоканальний

e-mail: es@es.ua

відділ продажей – e-mail: sales@es.ua

Львів (технічний відділ) – Україна, 79060, м. Львів, вул. Наукова, 7а, 

офіс 122

Тел./факс: (032) 224-47-09

e-mail: tech_support@es.ua

Регіональні інженерно-консультаційні центри:   

Київ – Україна, 03067, м. Київ, вул. Машинобудівна 

(Георгія Гонгадзе), буд. 37, офіс 15

Тел.: (044) 422-51-88

Факс: (044) 422-51-89

e-mail: kiev@es.ua

Дніпропетровськ – Україна, 49044, м. Дніпропетровськ,  

вул. Гоголя, 15-А, офiс 5 

Тел.: (0562) 47-42-30

Факс: (0562) 47-22-21

e-mail: dnepr@es.ua

Харків – Україна, 61001, м. Харків, пр-т Гагаріна, 20, офiс 2220

Тел.: (057) 728-12-15

Факс: (057) 728-12-16

e-mail: kharkov@es.ua

Донецьк – Україна, 83052, м. Донецьк, вул. Шахтобудiвельників, 7-а

Тел.: (062) 349-82-00

Факс: (062) 382-93-55

e-mail: donetsk@es.ua

1. Місія підприємства
Забезпечувати споживачів найновішими технологіями та системами, що 

принесуть нові стандарти зручності, комфорту, свободи та безпеки та ста-
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нуть невід`ємною частиною життя людей різного достатку.» Місія є відоб-
раженою в короткому слогані: «Контроль та керування для Вас — творіть 
комфорт, безпеку та свободу.»

2. Головні напрямки діяльності підприємства
виконання функцій представника холдингу «F&F» в Україні;
імпорт сучасних компонентів автоматизації з Европи;
власні розробки компонентів на підставі аналізу потреб ринку, оп-
тимальних існуючих рішень, з врахуванням потреб Замовників, ін-
дивідуальні конфігурації;
власні розробки та впровадження типових та унікальних систем бу-
динкової автоматизації, для промисловості, сільського господарства, 
тваринництва, ЖКГ та для нетипових завдань;
виготовлення комплектних шаф автоматики по типовим та індивіду-
альним завданням.

3. Перелік тем підприємства
компоненти для керування освітленням: реле сутінкові та сходові, 
реле імпульсні (бістабільні), реле програмовані та астрономічні, бло-
ки живлення для галогенних ламп;
компоненти для керування в часі — реле часу багатофункційні та про-
грамовані, реле керування ролокасетами;
компоненти контролю фаз — реле напруги, реле фаз, автоматичні 
перемикачі фаз;
компоненти контролю потужності — реле потужності, реле пріори-
тетної дії;
компоненти контролю рівнів та станів та лічильники — реле конт-
ролю рівня рідини, регулятори температури, термореле, лічильни-
ки імпульсів, лічильники часу роботи;
різні компоненти автоматики — електромагнітні реле, блоки жив-
лення, обмежувачі перенапруги, контрольні індикатори;
програмовані логічні контролери з вбудованими GSM/GPRS-комуні-
каторами серії ES-ForthLogic™ для передачі технологічних парамет-
рів голосом та для керування в режимі IVR (голосового меню);
контролери для керування автоматичними брамами;
GSM-модеми;
програми ES-LadderSoft™ та ES-ControlUni™;
система HOUSEControl™;
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комплектні шафи дистанційного контролю, керування та диспетче-
ризації для комунальних підприємств — «Обленерго», «Міськсвітло», 
«Водоканал», фірм по обслуговуванню ліфтів, автоматизації та дис-
петчеризації ЖКГ, автоматика для тепловодопостачання, кліматиза-
ції та вентиляції;
рішення в автоматизації для сільського господарства та тваринни-
цтва (в тому числі шафи автоматичного регулювання яскравості ос-
вітлення для тваринництва);
установки компенсації реактивної потужності;
шафи керування навантаженням ШУН (пристрій захисний релей-
ний — ПЗР);
комплектні шафи модульного резервного електроживлення;
компоненти для створення під завдання замовника індивідуальних 
систем модульного резервного живлення — спеціалізовані контро-
лери, інвертори DC/AC 0,1-3 кВт, акумулятори, зарядні пристрої, 
реле by-pass.

•
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ЭЛПРО-М, ООО
Украина, 61072, г. Харьков, пр. Ленина 56,  

офис 311, а/я 3119

Тел./факс: (057) 757-84-86, 757-84-87,  

716-40-31, 716-40-59

E-mail: elprom@elprom-rit.com

URL:  www.elprom-rit.kharkov.com

www.eastel.com.ua, 

www.hyundai-electric.com.ua, 

www.mks-technology.com.ua.

ООО «ЭЛПРО-М» — одна из немногих украинских компаний, реализующая 
комплексный подход к решению задач энергосбережения на промышлен-
ных предприятиях Украины и предлагающая весь цикл выполнения работ 
«от проекта до пуска».

Внедрение наших энергоэффективных систем и комплексов предпола-
гает:

1. Повышение общей энергоэффективности работы предприятий за счет 
создания единого комплекса решений и единых информационно-анали-
тических систем, что позволяет максимально качественно и с наименьши-
ми затратами вести эксплуатацию технологических объектов.

2. Значительную экономию электроэнергии, природного газа, воды.
3. Создание автономных, удаленно управляемых объектов с примене-

нием «безлюдных» технологий эксплуатации и современных систем управ-
ления, что в разы упрощает и удешевляет их обслуживание.

4. С учетом постоянного роста цен на энергоресурсы позволяют добить-
ся сроков окупаемости до одного года.

ООО «ЭЛПРО-М» предлагает услуги по комплексным поставкам различ-
ного электротехнического оборудования и программного обеспечения, 
а также по производству и внедрению электрического, энергосберегаю-
щего оборудования, систем автоматизации и электрификации объектов 
различных отраслей промышленности «под ключ».

Прямые поставки оборудования фирм-производителей и торговых ма-
рок: EASTEL, Hyundai, MKS-Technology, SIEMENS, TKD Kabel.

На складе у нас Вы всегда найдете:
промышленные автоматические выключатели до 4000 А;
модульные автоматические выключатели до 125 А;

•
•
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контакторы до 800 А, высоковольтные контакторы — до 400 А;
тепловые реле до 800 А;
компоненты систем компенсации реактивной мощности (контакто-
ры, регуляторы, одно- и трехфазные низковольтные и высоковольт-
ные конденсаторы, реакторы);
преобразователи частоты до 200 кВт;
электромонтажные изделия (клеммы, наконечники, маркировка и т. д.) 
в широком ассортименте.

Производство и внедрение:
комплексные энергосберегающие системы для предприятий жилищ-
но-коммунального хозяйства, нефте-газоперекачивающей промыш-
ленности и др. отраслей;
системы и комплектные установки для энергоснабжения и энерго-
распределения до 110 кВ (КТП, ячейки КСО, панели ЩО и др.);
системы автоматизации техпроцессов (АСУ ТП) различных произ-
водств;
системы и автоматические установки компенсации реактивной мощ-
ности 30-10000 кВАр напряжением 0,4; 6; 10; 35; 110; 330 кВ;
системы фильтрокомпенсации 0,4; 6; 10; 35 кВ, активные фильтры 
гармоник;
высоковольтные (6, 10 кВ) и низковольтные (0,4; 0,66 кВ) комплект-
ные регулируемые электроприводы переменного тока мощностью 
от 0,4 кВт до 8 МВт, для управления асинхронными и синхронными 
электродвигателями; комплектные регулируемые электроприводы 
постоянного тока до 10000 А, устройства плавного пуска 0,4; 6; 10 кВ, 
мощностью от 1 кВт до 5 МВт;
системы коммерческого и технического учета энергоресурсов;
системы удаленного беспроводного мониторинга и диспетчериза-
ции объектов (ЖКХ, лифты, котельные, насосные и др.);
вводно-учетные комплектные шкафы с функцией мониторинга и функ- 
циями ограничения потребляемой мощности;
крановое электрооборудование.

Выполняемые работы: проектирование энергосистем до 110 кВ, конст-
руирование нестандартных электрошкафов, производство стандартных 
и нестандартных КРУЭ, монтаж и наладка оборудования и систем на объ-
ектах. Гарантийное, послегарантийное и сервисное обслуживание. 

Будем рады сотрудничеству с Вами!
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ЯХОНТ, ООО
Украина, 91009, Луганск, ул. Советская,20Б

Тел./факс: (0642) 59-95-95, 93-51-18

e-mail:  market@yahont.com.ua

http://www.yahont.com.ua

Филиал:

г. Харьков, пер. Симферопольский, 6, 

офис 209 (Бизнес-центр Южный)

Тел.: (057) 783-65-65

Факс: (057) 783-34-88

Тел. моб.: (050) 422-04-10

e-mail: kharkov@yahont.com.ua

Основное направление деятельности компании – решение задач промыш-
ленных предприятий Украины в области автоматизации, модернизации 
и энергосбережения с помощью электротехнической продукции ведущих 
мировых производителей.

Наша основная компетенция – управление движением.
А именно:

универсальные преобразователи частоты для управления асин-
хронными двигателями на 380В, 660В и 1140В мощностью от 0,18 до 
2400 кВт.
специализированные преобразователи частоты для управления на- 
сосными станциями, подъемно-транспортными механизмами, воло-
чильными станами и протяжными станками, термопластавтомата-
ми, лифтами, портовыми кранами;
высоковольтные преобразователи частоты на 3, 6 и 10 кВ мощнос-
тью до 8000 кВт для управления асинхронными и синхронными дви-
гателями;
высоковольтные устройства плавного пуска на 3, 6, 10Кв мощностью 
до 1200кВт;
сервопреобразователи и серводвигатели для точного и динамично-
го перемещения.
промышленные контроллеры для обеспечения эффективности ра-
боты приводной техники, экономии и энергосбережения, объеди-
нения различных исполнительных механизмов в единую систему;

•
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сенсорные панели оператора для удобного отображения и задания 
параметров работы приводной техники.

Мы представляем только лучших мировых производителей, продукция 
которых будет служить вам верой и правдой долгие годы.

Компания «Яхонт» является официальным дистрибьютором Schneider 
Electric, Moeller, Invertek Drives, официальным партнером Lapp Kabel, экс-
клюзивным дистрибьютором INVT Electric и Kinco Electric на территории 
Украины.

INVT Electric – ведущий азиатский производитель низковольтных и вы-
соковольтных преобразователей частоты. Имеет государственный статус 
Центра по исследованию и разработке частотных преобразователей. Мно-
гие украинские предприятия уже убедились в высоком качестве и надеж-
ности продукции этого производителя и по достоинству оценили её ре-
кордное соотношение цена/качество.

Kinco Electric – контроллеры и сенсорные панели оператора от уни-
версальных решений до серьезных моделей с поддержкой Win, Codesys, 
CANopen и диагональю от 4,3” до 15”. Качество продукции и ценовое пред-
ложение этого производителя делают применение сенсорных полноцвет-
ных TFT панелей оператора экономичным, повседневным и эффективным 
решением для человеко-машинного интерфейса.

Invertek Drives - производитель преобразователей частоты (в том числе 
и для однофазных двигателей) из Великобритании.

Отдел технической поддержки осуществляет бесплатные консультации 
наших клиентов при выборе продукции, ее запуске и эксплуатации.

Широкий ассортимент продукции на складе позволяет предоставлять 
нашим партнерам оптимальные решения именно их задач при этом в крат-
чайшие сроки.

Наш профессиональный опыт дает возможность успешно сотрудничать 
с предприятиями из различных отраслей и из различных сфер деятель-
ности.

Мы используем индивидуальный подход к каждому клиенту, анализи-
руем работу конкретного оборудования в конкретных условиях эксплуата-
ции и предлагаем наиболее эффективное и экономичное решение именно 
вашей задачи.

•
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adaptiveARC, Inc.
7683 Sitio Manana Carlsbad, CA  92009, USA

Tel.: 1-805-680-19-74 

E-mail: mira@adaptivearc.com

http://www.adaptiveARC.com

Представник в Україні:

Столітня Аліна Андріївна

Тел.: (044) 411-52-52

Тел. моб.: (097) 648-99-78 

е-mail: alina.stolitnya@adaptivearc.com

Технологія «Газифікація Холодною Плазмою™» компанії adaptiveARC дозво-
ляє безпечно перетворювати відходи в чисту енергію. Системи  adaptiveARC 
пересувні, модульні  та різної потужності. Ці переваги дозволяють швид-
ко і легко адаптувати їх до вимог споживачів. Можна починати з малих 
об’ємів та поступово збільшувати  потужність, додаючи модулі. Установки 
adaptiveARC здатні переробляти від 25 до 9 000 тонн відходів на добу. Їх 
вихідна потужність коливається від 0,5 до 200 МВт. Системи adaptiveARC 
переробляють будь-які відходи: біомасу, ТПВ, відходи від нафтопереробки, 
медичні, каналізаційні, будівельні тощо. Компанія adaptiveARC пропонує 
технологію і послуги, які роблять світ більш безпечним та чистим.

СК-ТЕХНО, ТОВ
Україна, 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, д.9

Тел. (044) 369-53-67, 587-65-34 (33)

info@skpcb.kiev.ua

www.skpcb.kiev.ua

Поставка друкованих плат, монтаж на своєму виробництві, продаж. 
Контрактна зборка радіоелектроніки, розробка та виробництво радіо-

електронних пристроїв на замовлення.
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КОПОС ЕЛЕКТРО УА, 
дочірнє підприємство чеської фірми 
«Kopos Kolin» a.s.
Україна, 02660, м. Київ, вул. Червоноткацька, 42 А

Тел./факс багатоканальний: (044) 451-88-52

е-mail: kopos@kopos.ua 

www: kopos.ua

Фірма ДП «Копос Електро УА» представляє на ринку України продукцію 
чеської фірми «Kopos Kolin» a.s.

Основні напрямки діяльності – виробнитство та оптова торгівля елект-
ромонтажними виробами з ПВХ.

Асортимент продукції:
Труби захисні для підземної укладки кабеля KOPOFLEX, KOPODUR, 
KOPOHALF.
Кабель-канали електротехнічні пластикові розміром від 11х10 до 
180х60 мм з всіма з’єднувальними елементами до них.
Коробки для монтажу приладів в електротехнічних кабель-каналах.
Кабель-канали електротехнічні металеві (перфоровані та неперфо-
ровані), сітчаті, кабельрости високого навантаження з всіма з’єдну-
вальними елементами до них.
Коробки монтажні для проводки в пустотілих та бетоних стінах.
Коробки для монтажу в агресивному середовищі зі ступинем захис-
ту до IP 65.
Коробки металеві розподільчі, що з’єднуються між собою за допомо-
гою муфт металевими трубами та металорукавом.
Клемники, клемні колодки, DIN рейки.
Гофротруби та гладкі труби з ПВХ.
Труби металеві для електропроводки, металорукав.
Крепіжний матеріал в асортименті (дюбелі, хомути, зажими).
Інструмент: кліщі для розрізання кабель-каналів та пластикових труб, 
кліщі для вирізання отворів в коробах, фрези для свердління отворів 
у стінах з бетону та гіпсокартону для монтажних коробок.

Продукція ДП «Копос Електро УА» має міжнародний сертифікат від-
повідності ISO 9001, українські сертифікати УкрСЕПРО відповідно п. 2 
ГОСТ 12.2.007.14-75, п. 3 ГОСТ 12176-89, п. 4.3 ГОСТ 12.1.044-89, пп. 2.6., 2.7 
ДБН В.1.1-7-2002.
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НАУТЕХ, ЛТД, ООО НТП
Украина, 61037, г. Харьков,  пр. Московский, 247

Тел/факс: (057) 7149-662, 7161-854, 392-20-14, 392-00-59 

е-mail: nautekh@mail.ru, www.nautekh.kharkov.ua

ООО НТП фирма «НАУТЕХ, Лтд» основана в 1990году,  основным направле-
нием деятельности которой является осуществление комплексных поста-
вок электротехнического оборудования ведущим промышленным пред-
приятиям, организациям и населению.

Главное направление фирмы реализация сертифицированной низко-
вольтной продукции, соответствующей требованиям отечественным и меж- 
дународным стандартам с высоким темпом исполнения заказов.

ООО НТП фирма «НАУТЕХ, Лтд» является официальным дилером про-
дукции завода-изготовителя НПО «ЭТАЛ» г. Александрия и осуществляет 
поставку:    

электромагнитных пускателей серии ПМЛ на токи от 10 до 500А;
тепловых реле РТЛ на токи от 10 до 510А;
реле промежуточных РПЛ;
приставок выдержки времени ПВЛ;
приставок контактных ПКЛ, ПКБ;
ограничителей перенапряжения ОПН.

Многолетний опыт фирмы дал возможность изучить потребности рын-
ка и оказать профессиональную помощь в разработке новых автоматичес-
ких выключателей для модернизации существующих электрических сетей 
0,4кВ и систем защиты на основе значительно больших возможностей 
микропроцессорной техники, производстве и подборе низковольтного 
оборудования, которое будет максимально отвечать требованиям надеж-
ности, экономичности, качества.

Широкий ассортимент электротехнического оборудования НВА и НКУ: 
автоматические выключатели, электромагнитные пускатели, электротеп-
ловые реле, электромагнитные контакторы и др.,  наличие продукции на 
складе, разумная цена позволяет удовлетворить наших заказчиков .

ООО НТП фирма «НАУТЕХ, Лтд» осуществляет поставку электротехни-
ческой продукции исполнения «для АЭС».

Деятельность фирмы строится на принципах надежного индивидуаль-
ного подхода и гарантии качества, выполнения всех обязательств по пос-
тавке низковольтного оборудования в установленные сроки.

Приглашаем к взаимовыгодному и долгосрочному сотрудничеству.

•
•
•
•
•
•
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«ХАРТРОН-ПЛАНТ» ЛТД, НВП
61070, Україна, м. Харків, вул. Ак. Проскури, 1

Тел.: (057) 759-18-58

plant@vlink.kharkov.ua

www.khartron-plant.com.ua

Науково-виробниче підприємство «Хартрон-Плант» традиційно виготовляє 
прилади систем управління ракетно-космічної техніки. Колективом успіш-
но вирішується завдання по постійному вдосконаленню складних ракет-
но-космічних технологій, а також проектування і виготовлення виробів на- 
родно-господарського призначення. Чисельність співробітників складає 
більше 400 чоловік. Підприємство володіє всім спектром технологічних 
процесів, властивих електронному приладобудуванню. До послуг замовни-
ків пропонується виробництво електротехнічних шаф,корпусних виробів 
з металу; порошкове фарбування; монтажно-складальне виробництво; 
послуги гальваніки, інструментальне виробництво; виготовлення виробів 
з пластмас на термопластавтоматах. На підприємстві діє система менедж-
менту якості, яка відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO9001.
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ХКД-Трейд, ТОВ
Україна, 61140, м. Харків, вул. Польова, 140

Тел./факс (057) 752-52-33,752-52-31

e-mail: ukraine@realux.bg

www.realux.ua, www.led.realux.ua  

Офіційний представник компанії  Bolkan Trade Group Ltd (Болгарія), що спе-
ціалізується на виробництві і продажі електроосвітлювальних матеріалів. 
В даний час компанія представляє на ринку власну торгівельну марку 
електроламп REALUX. Європейська якість та широкий асортимент вироб-
люваної продукції задовольнять будь-який, навіть найвимогливіший смак.  

Маючи більш ніж 15-річний досвід роботи, компанія володіє усім не-
обхідним для проектування і виробництва систем внутрішнього і зовніш-
нього освітлення. Розвинена торгівельна структура дозволяє оперативно 
виконувати замовлення по всій країні та за кордоном.
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Національний технічний університет 
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ 
ІНСТИТУТ»
Україна, 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21

Тел./факс: (057) 700-40-34, 706-32-12

e-mail: NTI@kpi.kharkov.ua

Головний web-сайт: www.kpi.kharkov.ua

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 
було відкрито в 1885 році.

Інтеграція науки та освіти на протязі всієї 125-річної історії завжди за-
безпечувала НТУ «ХПІ» вагомі досягнення в підготовці інженерних кадрів 
та наукових дослідженнях, високий рейтинг і провідні позиції серед вищих 
навчальних закладів України та широку знаність у світі.

З університетом пов’язано зародження української технічної науки у га-
лузях механіки, теорії міцності, прикладної хімії, авіації, ядерної фізики та 
кріотехніки, електро- та теплоенергетики, тракторобудування, тепловозо-
будування тощо. Саме здобутки харківських політехніків покладено в осно-
ву найкращого в другій світової війні танка Т-34, магістральних тепловозів 
із показниками світового рівня, найпотужніших турбоагрегатів Дніпрогесу 
й атомних електростанцій України та країн зарубіжжя, тракторного парку 
нашої держави, систем управління ракетно-космічної техніки, вирішення 
важливих проблем обороноздатності держави та інше.

НТУ «ХПІ» сьогодні – один з провідних навчально-наукових комплексів 
в системі вищої освіти України. За час існування університет підготував 
близько 200 тисяч фахівців, в т.ч. понад 4 тисячі спеціалістів для 94 країн 
світу. За роки незалежності економіка України отримала понад 35 тисяч ви-
сококваліфікованих випускників університету, створено 11 нових факуль-
тетів та 37 кафедр, кількість спеціальностей зросла з 56 до 96. В складі уні-
верситету 24 факультети, 93 кафедри, верстатоінструментальний технікум, 
військовий коледж, Полтавський політехнічний коледж, науково-технічна 
бібліотека на 2 млн. томів, міжгалузевий інститут післядипломної освіти, на-
уково-методичне управління, центр дистанційної освіти, науково-дослідна 
частина, 2 науково-дослідних інститути, центр нових інформаційних тех-
нологій. Тут навчаються більше 26 тис. студентів, 400 аспірантів, 1300 іно-
земців з 34 країн світу, працюють 1700 викладачів, серед яких 200 докторів 
наук і професорів та понад 800 кандидатів наук і доцентів, 24 Заслужених 
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діячів науки й техніки та Заслужених працівників освіти України, 32 лауреа-
та Державних премій України, 30 академіків НАН та галузевих АН України.

Шлях НТУ «ХПІ» в незалежній Україні це шлях педагогічних і техноло-
гічних інновацій, вступу в Болонський процес, інтеграції в Європейський і 
Світовий освітній та науковий простори.

В університеті склалися і плідно працюють відомі в Україні і далеко за її 
межами 40 наукових шкіл. Науковий потенціал вузу сьогодні визначають 
також науково-дослідні інститути «Молнія» та «Іоносфера». Унікальні екс-
периментальні бази цих інститутів і науково-дослідний комплекс по вивчен-
ню газодинамічних та теплофізичних процесів в турбомашинах при ка-
федрі турбінобудування постановами Кабінету Міністрів України віднесені 
до таких, що становлять Національне надбання Держави.

Університет плідно співпрацює з 20 установами НАН України.
За останні десять років видатні наукові розробки НТУ «ХПІ» удостоєні 

11 Державних премій України в галузях науки й техніки, 3-х премій Прези-
дента України для молодих вчених, премії НАН України ім. С.О.Лебедєва.

Щорічно науково-педагогічними співробітниками захищаються 12-14 док-
торських дисертацій та більше 50 кандидатських.

Постановою КМ України від 3 лютого 2010 року №76 університету на-
дано статус самоврядного (автономного) дослідницького національного 
університету.

За рейтингом лабораторії ЮНЕСКО із 200 вузів університет посідає 5-те 
місце, а серед технічних – друге місце в Україні.

НТУ «ХПІ» співробітничає за міжнародними програмами, проектами, 
грантами з провідними університетами 29 країн світу. Його партнерами 
є 92 вищих навчальних заклада та фірм практично з усіх континентів світу. 
Зараз в університеті виконуються 22 міжнародних проекти по програмах 
ТЕМПУС-ТАСІС, Інко-КОПЕРНІКУС, ІНТАС та ін. на суму понад $3млн.
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ЭЛФА Электроникс, ДП
Украина, 04071, г. Киев, ул.Оболонская, 47 

Тел./факс: (044) 462 49 68

Тел.: (044) 221 29 66

e-mail: ukraine@elfa.se, office@elfaelectronics.com.ua

www.elfaelectronics.com.ua

Представительство шведской компании ELFA в Украине.
Мелкооптовая и оптовая торговля: электронные компоненты, кабель-

ная продукция, измерительная техника, элементы питания, инструменты, 
паяльное оборудование.

Поставка по каталогу шведской компании ELFA электронных компо-
нентов (более 100 тысяч наименований), приборов, оборудования: актив-
ные и пассивные компоненты, электромеханика и пневматика, кабельные 
изделия и соединители, паяльное оборудование, инструменты, измери-
тельные приборы и многое другое, необходимое для разработок, произ-
водства и обслуживания современной техники.

«ЭЛФА Электроникс» является дочерним предприятием шведской ком-
пании ELFA и работает на рынке Украины с 2003 года.

Осуществляет доставку заказов: от 1 штуки и от 1 метра из 85 000 на-
именований со склада в Киеве.

Срок поставки 10-14 дней.
С весны 2008 года ELFA входит в состав крупного швейцарского про-

мышленного концерна Daetwyler, который осуществляет продажи элект-
ронного оборудования и компонентов по каталогам в Центральной Ев-
ропе под маркой Distrelec, в Северной и Восточной Европе – под маркой 
ELFA. По своей величине Distrelec и ELFA – второй поставщик электронного 
оборудования и компонентов в Европе.

Каталоги Distrelec и ELFA включают более 85 000 наименований това-
ров от более, чем 650 производителей.
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